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Você sabia que dá pra cancelar qualquer passagem da Latam, 
Gol ou Azul emitida com milhas ou comprada no dinheiro, em 
até 24 horas a partir da emissão? 

Sim, é uma regra da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e 
basta que a passagem seja emitida para voar com no mínimo 7 
dias de antecedência. 

Continua a 2ª Parte... 



Hoje, você vai ver qual é a maior oportunidade de Renda Extra com o seu 
cartão de crédito e como você também pode conseguir lucros garantidos 

como esses, tudo isso no primeiro episódio da Semana das Milhas!



Se você emitir a passagem para voar daqui a 2 dias e quiser cancelar em até 24 
horas, aí não vai rolar, né?  

Na dúvida, é melhor comprar e garantir a passagem (para voar com no mínimo 
7 dias de antecedência), e depois cancelar se precisar. 

    Hoje vai ao ar o episódio 1 da Nova Semana das Milhas!

Nesse primeiro episódio eu vou te mostrar qual é a maior oportunidade de renda 
extra “ignorada” pela maioria das pessoas e os 2 vilões que não querem que 
você saiba disso: 

-Você vai descobrir como pode ganhar dinheiro sempre que usar o seu cartão; 

-Quem são os 2 Grandes Vilões que estão tentando Roubar as suas Milhas e o seu 
Dinheiro; 

-A estratégia 5x1 para geração de riqueza; 

-O potencial lucrativo escondido por trás do seu cartão de crédito; 

-Quanto os meus mais de 10.000 alunos já estão lucrando com milhas e como 
você também pode. 

- Qual é o Maior Gerador de Riquezas do Mundo; 

Fique atento ao grupo que enviarei o link do primeiro episódio por lá e por e-mail. 



Este foi o Material 2 de 10 de aquecimento para a 
Semana das milhas, onde você está aprendendo como 
pode ter uma Renda Extra Garantida de até R$ 1.000 
para cada 5.000 de  limite com o seu Cartão de Crédito. 

Se você tem algum amigo que acredita que gostaria de 
receber este pdf, pode encaminhá-lo para ele. 

E se ele também quiser participar na Semana das 
Milhas, basta apertar no botão abaixo e se inscrever: 

E se você ainda não me acompanha no Instagram (@-
NortonReveno), me siga lá que eu sempre posto conteú-
dos que vão te ajudar a lucrar ainda mais!

ENTRAR NO INSTA DO NORTON! 

https://bit.ly/BOTAOINSCREVASE-L11
https://www.instagram.com/nortonreveno/



