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 Seu livro é original?  
  
Este livro só pode ser comercializado oficialmente através do site 

http://www.livronegro.com que utiliza o sistema Hotmart. Este é o único 

endereço na internet onde você pode adquirir o livro diretamente do autor 

Leandro Ávila de forma legal e com garantia.  
  
Se você comprou este livro através de outro site, você foi enganado e está 

diante de uma cópia pirata desatualizada e ilegal. Não permita que seu 

dinheiro alimente o crime de pirataria e contra os direitos autorais.  
  
Este livro é fruto de muita dedicação e estudo para ajudar as pessoas com 

informações úteis. Depois de tanto trabalho, descobrir que sua obra está 

sendo pirateada é extremamente frustrante e desestimulante para qualquer 

autor. O tempo que perco me envolvendo com ações judiciais e criminais 

contra pessoas que praticam pirataria poderia ser dedicado a escrever novas 

obras para ajudar mais e mais pessoas.  
  
Denuncie a pessoa que vendeu ou 
forneceu uma cópia pirata deste livro 
mantendo contato comigo através do 
e-mail: contato@livronegro.com. 
Com sua ajuda poderei tomar 
providencias legais e criminais contra 
a pessoa que lhe enganou.  
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