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Engana-se quem acha que criar filhos não requer qualificações tão ou mais exigentes que as do mercado de trabalho.
Hoje, para ter sucesso na profissão, são necessárias habilidades tanto u0026#34;masculinasu0026#34; quanto
u0026#34;femininasu0026#34; para ambos os sexos. E adivinhe? Para cuidar de filhos também. Por isso, com este
manual útil e divertido, escrito em uma linguagem que os homens entendem e gostam, você poderá encarar a função
de ser pai como um novo trabalho, e ainda por cima desenvolverá qualidades que serão também muito úteis na sua
profissão:u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
- Administração financeira: quanto custa criar um filho?u003cbr/u003e
- Gestão de crise: como trocar fraldas?u003cbr/u003e
- Redução de estresse: o que dar de comer à criança?u003cbr/u003e
- Gerenciamento de tempo: como equilibrar trabalho e paternidade?u003cbr/u003e
- Inteligência emocional: como entender o significado do choro do bebê?u003cbr/u003e
- Trabalho em equipe: como dividir tarefas com a mãe?u003cbr/u003e
- Motivação e liderança: o que fazer para ter um filho feliz?
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A terrible splendor
The thing without a name
A family affair
Las aventuras de huckleberry finn
Beyond the blues
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