1 – O QUE É A REDE FAMILY BRASIL ?
Rede Family Brasil é o nome fantasia da Associação de Empreendedores Family
Brasil – ASEMFABRA, associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, de caráter organizacional, assistêncial e promocional, sem cunho político ou
partidário, tendo como finalidade promover a administração de grupos de distribuição
de renda.
2 - COMO PARTICIPAR ?
No site www.redefamilybrasil.com funciona nossa plataforma automatizada onde você
realiza seu cadastro e após aprovação passa a ser um associado possuindo direitos e
obrigações estatutárias e regulamentares.
3 – QUEM PODE PARTICIPAR ?
Somente pessoas físicas. Brasileiros ou estrangeiros que possuam CPF e estejam em
situação regular no país.
4 – COMO POSSO SER INCLUIDO NOS GRUPOS DE WHATSAPP ?
Acesse www.redefamilybrasil.com, Menu Institucional > Contatos. Você encontra o
número de nossos Diretores Regionais, entre em contato com o Diretor da sua Região
e solicite sua inclusão em um dos nossos grupos estaduais, assim você fica por dentro
de tudo que esta acontecendo.
5 – COMO FUNCIONAM OS GANHOS ?
Funciona de forma simples, todos doam o mesmo valor mensalmente e estes valores
são distribuídos entre os associados pela ordem de entrada, sempre buscando
beneficiar o maior número possível de participantes.
O valor pago mensalmente é de R$ 20,00. Para uma pessoa não receber dezenas ou
centenas de doações de R$ 20,00 foram criados 4 níveis onde as doações de
R$ 20,00 são recebidas pelo primeiro nível e parte do recebido encaminhado para o
nível subsequente aumentando assim o valor dos recebimentos, sem aumentar o valor
pago por cada associado e nem fazendo que ele receba centenas de doações de
R$ 20,00.

6 – SOU OBRIGADO A INDICAR PESSOAS ? SOU REMUNERADO POR
INDICAÇÃO ?
Não, ninguém é obrigado a indicar ninguém e ninguém será remunerado por
indicar pessoas.
7 – QUAL O FUNDAMENTO LEGAL ?
Ninguém pode ser obrigado a associar-se, prevê a Constituição Federal de 1988
em seu artigo 5º, XVII, que todos têm o direito de associar-se para fins lícitos. A
criação de associações é independente de autorização do Estado sendo ainda
vedada à interferência estatal em seu funcionamento, só podendo ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão
judicial. O diploma legal brasileiro ainda faz referência no Código Civil em seu

artigo 538 à possibilidade de uma pessoa ter a liberdade de fazer doações de
forma espontânea.
8 – E QUANDO A PESSOA QUE ENTROU PRIMEIRO RECEBE O VALOR
MÁXIMO O QUE ACONTECE ?
Ela recebe seu valor final e SAI da rede, podendo entrar novamente no final da fila.
As pessoas que estavam abaixo sobem para receber também.
9 – O QUE É POSIÇÃO, FILA E NÍVEL ?
Nível é a categoria de recebimento na qual você esta. Posição é seu local exato na
sequência de recebimentos. Fila funciona como uma contagem regressiva para
que você saiba qual das posições a sua frente estão recebendo naquele momento.
10 – DE ONDE VEM O DINHEIRO DOS RECEBIMENTOS ?
Vem das reentradas mensais e ainda de investimentos/empreendimentos criados
pela associação, gerando lucro e acelerando os ganhos.
11 – MINHA FILA ESTAVA DIMINUINDO E AGORA AUMENTOU. COMO
PODE ?
A fila funciona como uma contagem regressiva que indica quem na sua frente esta
recebendo. Se o sistema envia doadores para um recebedor que esta na sua
frente ele sai da fila para receber, porém se o doador não efetua a doação é
excluído e aquela pessoa que deveria receber volta para a fila na posição que
estava, assim a fila aumenta.

12 – EU ESTAVA EM UMA CERTA POSIÇÃO E QUANDO FIZ MEU UPGRADE
E PASSEI DE NÍVEL MINHA POSIÇÃO AUMENTOU. COMO PODE ?
A posição indicada no seu escritório virtual é dentro do seu nível, se você fez
upgrade e passa de nível assume o final da fila do nível subsequente e já existem
pessoas lá, por isso a posição muda.
13 – POSSO POSSUIR MAIS DE UM CADASTRO ?
Não, mas dentro do seu escritório virtual existe a opção de contratar LOGINS
EXTRAS, assim dentro do seu cadastro você pode possuir até 10 posições, todas
estas posições funcionam como o principal e você deve pagar R$ 20,00
mensalmente por cada uma e recebe por todas.
14 – AS REENTRADAS GERAM LOGINS EXTRAS ?
Não, as reentradas são para pagar os contemplados do mês. Não gerando
posições extras.

15 – QUAL O PRAZO DE ESPERA DENTRO DE CADA NÍVEL ?
A Rede Family é um investimento a longo prazo, onde os recebimentos são
garantidos e sua evolução pode ser acompanhada mensalmente, porém o prazo
para receber depende da assiduidade dos pagamentos, manutenção do grupo
fechado, quantidade de logins extras e lucratividade dos
investimentos/empreendimentos.
16 – QUAL O PRAZO PARA EFETUAR AS DOAÇÕES ?
As reentradas são liberadas no primeiro dia útil de cada mês e encerradas também
em dias úteis. As Entradas e Upgrades tem o prazo de 24h após a solicitação da
conta para doação. Todos os prazos são marcados por um relógio regressivo em
seu escritório virtual.
17 – O ACONTECE SE EU NÃO EFETUAR MINHAS DOAÇÕES NO PRAZO ?
Não efetuar as doações no prazo prejudica o desenvolvimento da rede e você
poderá ser desligado da associação, perdendo assim sua posição na rede.

18 – QUANTO TEMPO O RECEBEDOR TEM PARA REALIZAR A
LIBERAÇÃO ?
Tem o prazo de até 24h após o envio do comprovante pelo escritório virtual.
19 - QUANDO O GRUPO ESTIVER FECHADO COMO VAMOS ACELERAR OS
REBIMENTOS ?
Investimentos/Empreendimentos devem ser criados, mediante acompanhamento
por equipe técnica e pesquisas de mercado, para aproveitar o grande potencial de
investimento da associação, podem ser criadas empresas/franquias administradas
pela associação e com o corpo de colaboradores escolhidos, preferencialmente,
dentre os participantes da própria associação com o objetivo de gerar lucro que
será injetado dentro dos grupos da Rede Family Brasil, acelerando assim os
ganhos.
Obs: Toda proposta de empreendimento será votada e implantada após aprovação
pelo voto majoritário dos associados.
20 – POSSO SAIR A QUALQUER MOMENTO ?
Sim, ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado.

