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Sugestões

Estou sempre trabalhando para melhorar a qualidade do conteúdo que
ofereço para pessoas especiais, como você, que estão comprometidas com
a própria educação financeira.
Se você encontrou algum erro de digitação ou tem alguma sugestão para
melhorar os textos deste livro, preencha o formulário do link abaixo. Conto
com a sua ajuda:
http://www.clubedospoupadores.com/sugestoes-livros
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Muito obrigado,
pois ao investir na sua educação financeira,
você está fazendo a parte que lhe cabe na
construção de um país próspero.
Um país rico é formado por famílias que
aprenderam a produzir e multiplicar as suas
próprias riquezas através do trabalho,
poupança e investimentos.
Ao adquirir esse livro, você está ajudando a
manter o Clube dos Poupadores, que é um
projeto gratuito de educação financeira na
internet que ajuda mais de 2 milhões de leitores
todos os anos.
Somente
o
esforço
individual
no
desenvolvimento da própria educação garantirá
um futuro melhor, consciente e livre para você e
para todos.
Leandro Ávila
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