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Livros Recomendados 
 
 

O mercado imobiliário brasileiro é repleto 
de golpistas, fraudadores e péssimas 
empresas que se aproveitam da ignorância 
e inexperiência daqueles que estão 
adquirindo seu primeiro imóvel. Escrevi o 
Livro Negro dos Imóveis pensando em 
ajudar todos que precisam comprar o 
primeiro imóvel com segurança. Saiba 
como baixar o livro agora mesmo clicando 
aqui.   
  

    
  
Se você pretende comprar um imóvel 
financiado leia primeiro o Livro Negro do 
Financiamento de Imóveis. Você verá que 
nem sempre o crédito imobiliário é a 
melhor opção para a aquisição da sua casa 
própria. Aprenda estratégias para comprar 
seu imóvel sem fazer dívidas, sem 
depender dos bancos. Clique aqui para 
saber mais.  
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Sites recomendados:  
 

 
 
Após escrever meus livros sobre imóveis, percebi que existia uma 
enorme carência de educação financeira na vida dos brasileiros. 
Todas as semanas escrevo novos artigos falando sobre como ganhar 
mais, poupar mais e investir o seu dinheiro. Hoje o Clube dos 
Poupadores é o maior blog de educação financeira do Brasil 
recebendo mais de 2 milhões de visitantes por ano.  
 
Você está convidado a participar deste projeto. Visite o endereço 
abaixo e cadastre seu e-mail gratuitamente. 
 www.clubedospoupadores.com/assinatura   
 
Conheça a minha série de livros sobre educação financeira e 
investimentos visitando aqui. 
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