Apresentação

Conheça a MMM 3.0!

O sistema ELDORADO é baseado em um aperfeiçoado algoritmo matemático
único desenvolvido pelos irmãos Mavrodi — Sergey e Viacheslav. Se baseia
em doações voluntárias. Foi criado pelo time de entusiastas antigos membros
da MMM.

Algoritmos mudando o mundo
Após Sergey Mavrodi falecer, seu irmão
Viacheslav compartilhou os algoritmos
matemáticos. Combinando-os com as nossas
próprias ideias e com a tecnologia blockchain,
conseguimos criar um Sistema
descentralizado vantajoso para todos de uma
nova geração em que os restarts não são
grandes problemas e todos os pagamentos são
automáticos.

Tesouro Digital
– +0.00485917% de ganho é alcançado a cada
8 minutos: +1% por dia ou +30% por mês.
– +5% bônus de indicação.
– Reembolso garantido de 80% (do valor da
doação + todos os ganhos e bônus) em caso
de restart.
– 8 - níveis de bônus de liderança.

Oportunidades que milhões de membros têm
sonhado
– Algoritmo matemático de con ança.
– Sistema Descentralizado.
– Baseada no blockchain - impossível de
hackear.
– Nenhum fator humano envolvido.
– Pagamentos automáticos.
– Não é necessário fazer cadastro para
participar.

Ganhos consistentes de 30% por mês. Comece com
apenas alguns cliques!
1. Digite seu endereço de criptomoeda e clique
em “Participar”.
2. Envie a criptomoeda para o endereço de
doação.
3. Sua doação cresce a uma taxa de
+0.00485917% a cada 8 minutos, totalizando
+1% por dia ou +30% por mês.
4. Você pode sacar seu dinheiro a qualquer
momento.

Simples assim! Sem cadastro, todos os pagamentos são
automáticos.

Como sua doação de US$ 1.000 crescerá?

● Em um mês — para US$ 1.300.
● Em dois meses — para US$ 1.690.
● Em três meses — para US$ 2.197.
● Em 6 meses — para US$ 4.827.
● Em um ano — para US$ 23.298!

Bônus instantâneo de indicação de 5%
1. Para convidar um novo membro, envie para
ele o seu link de indicação.
2. Quando ele se juntar ao sistema e zer uma
doação, você receberá 5% do valor da
doação.
3. Os bônus serão pagos pelas doações de cada
membro que você indicar. Você pode indicar
quantos novos membros quiser — poderia
muito bem ser o mundo inteiro!

8 - níveis de bônus de liderança.
– Você convida Júlia e recebe um bônus.
– Júlia convida Bruno, você novamente recebe
um bônus.
– Bruno convida Carlos, sim, você recebe um
bônus novamente.
– Assim até o nível 8!

Sua equipe pode conter milhões de
membros e você receberá um bônus
para cada um deles!

Tabela de bônus de liderança da ELDORADO
Bônus

Porcentagem

Condições

Nível 1, bônus de ind.

5%

Doação Pessoal começando em US$ 88

Nível 2

3%

Doação Pessoal começando em US$ 888

Nível 3

1%

Doação Pessoal começando em US$ 1888

Nível 4

0.5%

Doação Pessoal começando em US$ 2888

Nível 5

0.3%

Doação Pessoal começando em US$ 3888

Nível 6

0.1%

Doação Pessoal começando em US$ 4888

Nível 7

0.05%

Doação Pessoal começando em US$ 5888

Nível 8

0.05%

Doação Pessoal começando em US$ 6888

Total acumulado em bônus: 10%

Os bônus serão atribuídos APENAS ao “dinheiro
novo”.
Dinheiro novo são as NOVAS doações, não as
doações feitas a partir dos ganhos.
Por exemplo:
– Você convida um novo membro que faz uma
doação de US$ 1.000 — você recebe $50.
– Se, no entanto, este novo membro retira US$
1.500 e faz outra doação de US$ 1.000, você
não recebe o bônus.

Máxima conveniência

● Saque a qualquer momento.
● Bônus são imediatamente atribuídos e
rendem a uma determinada taxa.

● Sem limites para participação — você pode
doar qualquer valor para a ELDORADO.

Riscos mínimos
– Sem risco de perder os fundos
Se algo de errado acontecer, um restart será
informado e o sistema será relançado. Cada
membro receberá um reembolso de 80% do valor
total disponível em sua Conta Pessoal (total doado
+ ganhos + bônus).
– Segura, trasparente e descentralizada
A ELDORADO não mantém as senhas e dados
pessoais dos seus membros. O sistema opera
automaticamente utilizando a tecnologia
blockchain, sem nenhum fator humano envolvido,
e utiliza as chamadas “cold wallets”.

Assim, o restart na ELDORADO não é grande coisa.
Por exemplo,
– Você doou US$ 1.000.
– Em 3 meses, esse valor crescerá para US$
2.197, assumimos que você também receberá
US$ 303 em bônus.
– Isso totalizará US$ 2.500 no total. Vamos
supor que um restart foi anunciado.
– Você receberá um reembolso de 80% de US$
2.500, não US$ 1.000, mas o valor que
equivale a US$ 2.000.

Você ainda permanecerá do lado
vencedor!

Como tudo funciona - em termos simples
Doe e obtenha lucro
– Você faz uma doação de US$ 1.000.
– Esse valor cresce a uma taxa de
+0.00485917% a cada 8 minutos.
– Você pode sacar seu rendimento a qualquer
momento. Em um mês, você poderá sacar
US$ 1.300!

Como tudo funciona - em termos simples
Recebimento de bônus
– Você trouxe seu amigo Leonardo como um
novo membro e ele fez uma doação no valor
de US$ 1.000.
– Você receberá um bônus de indicação de
US$ 50 (5% de US$ 1.000).
– Leonardo convidou seus amigos, então você
também receberá bônus de liderança por
eles.

Como tudo funciona - em termos simples
Desenvolvimento futuro

– Observando como isto funciona bem, você e
outros membros fazem novas doações e
formam seus próprios times.
– O Sistema opera como um relógio automático
— todos recebem seus rendimentos e bônus!

Como começar
1. Navegue até a página inicial do nosso site —
https://pt.eld.club — ou página do Escritório —
https://pt.eld.club/lk.html
2. Para criar a sua Conta Pessoal (CP), digite o
endereço da sua criptomoeda e clique em
“Participar”. Importante! Nós não solicitamos à
você que digite frases mnemônicas — apenas o
endereço para o envio da recompensa. Ao inserir
o endereço, não forneça a sua carteira sob
qualquer tipo de ameaça. A partir de agora, seu
endereço é o seu login e senha ao mesmo tempo
para acessar a sua CP — por favor, guarde-o.
3. Para fazer uma doação, trans ra um valor em criptomoeda para o Endereço de Doação
indicado na sua CP.
Para participar, você precisará da criptomoeda SPARTA.

Por que “SPARTA”:
– É simples. A SPARTA possui um site
educacional, um trocador incorporado para
transações de compra/venda e uma carteira
fácil de utilizar com funcionalidade exigida.
Um navegador blockchain simples também
está disponível, com estatísticas mostradas
em tempo real. O projeto está disponível em
20 idiomas.
– É rápido. O blockchain da SPARTA permite
transações quase instantâneas e um rápido
acúmulo de ganhos.
– É con ável. O blockchain da SPARTA permite que você pare de se preocupar
com potenciais ataques na rede.
– Nossos objetivos são similares! A SPARTA, assim como a ELDORADO, se
esforça para construir um novo e justo Sistema nanceiro. Juntos, vamos
mudar o mundo!

Onde posso obter a criptomoeda SPARTA para
fazer doações?
– Crie uma carteira SPARTA no site
https://wallet.sparta.top/.
– Ou obtenha um endereço SPARTA na
plataforma SIGEN.pro.

Você pode comprar/vender
criptomoeda para fazer
depósitos na sua carteira:
1. No site da SPARTA através do trocador incorporado em troca de outras
criptomoedas https://sparta.top/.
2. Na Exchange SIGEN.pro em troca de outras criptomoedas.
3. Na Exchange SIGEN.pro em troca de moedas duciárias de todo o mundo por
meio da plataforma P2P.

Retirada de fundos em apenas alguns cliques
Para retirar os fundos, você precisa
assinar uma mensagem. É fácil e pode ser
feito com apenas alguns cliques do
mouse em sua carteira da criptomoeda.
Esta etapa protege você e suas
con gurações contra acesso não
autorizado e invasões.
Você pode facilmente assinar uma
mensagem na sua carteira digital SPARTA
ou na plataforma SIGEN.pro

Mude o mundo utilizando o tesouro digital!
ELDORADO é um Sistema descentralizado
completamente seguro e transparente. Opera
automaticamente no blockchain, não é controlado
por ninguém e não possui nenhum fator humano
envolvido. Não pode ser desativado — portanto,
nada irá nos impedir de mudar o mundo.
Na MMM participavam 27 milhões de membros
ativos de vários países, com líderes incríveis e
grandes ideais. Esta Comunidade está se tornando
descentralizada e está evoluindo para a ELDORADO
- o Clube de Ajuda Mútua Global que herdou as
melhores funcionalidades da MMM e eliminou todas
as suas falhas.

ELDORADO faz pagamentos em todo o mundo!
Junte-se a nós - faça doações e lucre!
Convide novos membros e crie equipes para ganhar bônus
incríveis!

Bem-vindo ao Clube!
https://pt.eld.club

