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Ao com prar um livro, você remu ne ra e reco nhe ce o
tra ba lho do autor e de mui tos  outros pro fis sio nais
envol vi dos na pro du ção e comercialização das obras:
edi to res, revi so res, dia gra ma do res, ilus tra do res, grá fi -
cos, divul ga do res, dis tri bui do res, livrei ros, entre  outros.

Ajude-nos a com ba ter a cópia ile gal! Ela ge ra de -
sem   pre go, pre ju di ca a difu são da cul tu ra e enca re ce os
 livros que você com pra.

Estabelecimento do texto

Visando clareza e inteligibilidade imediatas, e também com o intuito de evitar ambiguidades, adotamos
alguns critérios na edição, procurando manter a máxima fidelidade possível ao original. Invertemos a
posição de termos em algumas orações, atualizamos a pontuação e a colocação pronominal. Há um
glossário no final do livro para explicar alguns termos e expressões.
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