
 

 
 

  

Versão atualizada: Maio de 2013  

-  1 -  
Copyright © Leandro Ávila – Site oficia l   www.livronegro.com/imovei s   

  

http://www.livronegro.com/imoveis
http://www.livronegro.com/imoveis
http://www.livronegro.com/imoveis
http://www.livronegro.com/imoveis
http://www.livronegro.com/imoveis


 

 

  
Leandro Ávila 

 

LIVRO NEGRO DOS 

IMÓVEIS 

O SONHO NÃO PODE VIRAR PESADELO 
 

  
  

  
 
  

www.livronegro.com  
  

 

  



 

 
 

Copyright © 2013/2017 Leandro Ávila  
  
Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9610 de 19/02/1998.  
Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais os meios 
empregados, sejam eletrônicos, fotográficos, mecânicos, gravação ou quaisquer outros sem a 
prévia autorização do autor.  
  
O conteúdo desta obra ampara-se no direito fundamental à manifestação do pensamento, 
previsto nos arts. 5º, IV e 220 da Constituição Federal de 1988. Vale-se do “animus narrandi”, 
protegido pela lei e pela jurisprudência (conferir AI nº 505.595, STF).  
  
Site Oficial: http://www.livronegro.com/imoveis  
E-mail: contato@livronegro.com   
  
  

                     
 A958l    Ávila, Leandro   
           Livro Negro dos Imóveis: O sonho não pode virar pesadelo                           
Leandro Ávila. –- Fortaleza, CE : Ed do Autor, 2013/2017.                    
 
 
 
          1. Compra e venda de imóveis. 2. Mercado Imobiliário  .      
          3. Imóveis. I. Título.    

           Biblioteca Nacional: ISBN: 978-85-915672-0-1     
   
    
   
  
   

    
                                                CDD-333.3322                                                            
CDU-332.72   

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm
http://www.livronegro.com/imoveis
http://www.livronegro.com/imoveis
http://www.livronegro.com/imoveis


 

 

  
  

  

http://www.livronegro.com/imoveis


 

 
 

 

http://www.livronegro.com/imoveis


 

 

 

http://www.livronegro.com/imoveis


 

 
 

 

http://www.livronegro.com/imoveis


 

 

 

http://www.livronegro.com/imoveis


 

9 

 

 

 
 

 
 

https://pay.hotmart.com/L101336L?src=LNDISumario
https://pay.hotmart.com/L101336L?src=LNDISumario


 

10 

 

Este livro é leitura obrigatória para 
quem planeja comprar imóveis 
para investir e gerar renda. 
Conheça dezenas de maneiras de 
ganhar dinheiro através da 
compra, venda ou locação de 
imóveis como casas, 
apartamentos, terrenos e imóveis 
comerciais. O mercado está 

repleto de oportunidades neste exato momento, muitas dessas 
oportunidades estão muito próximas de você. Basta ter o 
conhecimento correto para saber identificar essas grandes 
oportunidades. Saiba mais visitando 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 e sem 
depender dos bancos. Clique aqui. 

   
Para concluir, quero que você conheça o trabalho gratuito que 
estou desenvolvendo na área de educação financeira e 
investimentos.  

https://go.hotmart.com/L311372L?src=LivroNegro1
http://hotmart.net.br/show.html?a=L311372L&src=LN
https://go.hotmart.com/L707209L?src=LivroNegro2
http://hotmart.net.br/show.html?a=L707209L&src=LN
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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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