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Somos uma comunidade de Ajuda 

Mútua onde voce pode multiplicar 

seu capital fazendo e recebendo 

doações de forma rápida e fácil!

QUEM SOMOS



LEGALIDADE: Todas as 

transações de recebimentos e 

pagamentos são amparadas pela 

"Lei de Doações" contemplando os 

artigos 25, 534 e 541 do Código Civil 

da Lei 10406 e outras.

QUEM SOMOS



EDVANGELO F. ANJOS 
CEO Nacional , Diretor, Administrador e Empresário do Ramo 
de Marketing Digital, Pós Gaduado em Gestão de Pessoas.

A Start Money chegou para renovar o conceito 

de Ajuda Mútua, com um trabalho sério, árduo 

e transparente todos os participantes podem 

atingir patamares jamais mensurados neste 

mercado.

"Gostaria que depositasem seus sonhos nessa comunidade 
filantrópica de Ajuda Mútua, onde somos protegidos pela lei!"



Já experimentou entrar no mundo de Ajuda 
Mútua sem ter  que vender nenhum produto 

ou se agregar em plataformas que prometem 
rendimentos?



Multiplique seu capital 
fazendo e recebendo doações 
na plataforma e diretamente em 
suas carteiras de forma rápida e fácil!

MULTIPLIQUE 
SEU CAPITAL



Escolha um valor na plataforma 
entre R$ 100,00 e R$ 2.000,00.

 cada 4 dias de giro/ciclo, terão 
40% de lucro do valor doado.

 O sistema irá fazer a doação 
(recompromisso) de 4 em 4 dias 

automaticamente para que receba 
o valor de 40% de lucro.

COMO O PROCESSO FUNCIONA?



Doe R$ 1.000,00 e depois de 4 dias, faça o giro/ciclo. Doe mais 
R$ 1.000,00.

Após esta segunda doação, você terá como pedir uma ajuda no 
valor de R$ 400,00!

Após mais 4 dias, peça ajuda de 400,00 pois seu recompromisso será 
automático. E assim sequencialmente até chegar em 10 giros/ciclos.

Orientamos FORTEMENTE que reiniciem para sustentabilidade 
do projeto.

rotina do sistema



uNILEVEL
 Para cada participante que você indicar 
para o sistema, receberá uma bonificação 
de 5% do valor total da doação feita pelo 
seu indicado.

 Os recompromissos não geram bônus de 
indicação, apenas faturas novas.

 O valor será válido para o primeiro nível.

Do segundo ao quinto nível terá bônus de 
indicação de 1%.



SUSTENTABILIDADE
 Após o décimo giro/ciclo, será necessário aquisição de novo pacote 
de doação conforme citado na ROTINA DO SISTEMA;

 O valor do Bônus de Indicação não deverá ultrapassar 
       o valor de seu aporte total, ou seja, primeiro
            compromisso e recompromisso.

TETO DE BÔNUS



Todas as doações serão feitas em Bitcoins, Ethereum e em Reais 
via BankOn ativando automaticamente os giros/ciclos;

Se o participante não clicar em recompromisso após 
24 horas do tempo expirado, o sistema desloca para 
o final da fila;

Se o participante clicar em recompromisso 
e não pagar a fatura em 2 horas, o sistema 
também desloca para o final da fila;

A Taxa de Saque/Pedido de 
Doação será de 5%;

REGRAS



Se após as 24 horas de recompromisso ou de pagamento não 
forem cumpridas, o usuário é bloqueado e dependerá de TI 
para desbloqueio;

Haverá uma taxa mensal de 10% do valor de cada pacote 
para a sustentabilidade do sistema;

O participante poderá escolher como receber 
a ajuda: Bitcoin, Ethereum ou BankOn;

A Start Money, orienta que a 
responsabilidade de cada doação 
é do participante.

REGRAS



bEM 
vINDO!


