


A Empresa Oasis é um Grupo 
Financeiro Sul Americano com Matriz 
na cidade de Porto Iguazú na Argentina 
e representação no Brasil.  Este 
empreendimento nasceu da visão de 
Diretores sobre novos mercados que 
crescem aceleradamente: o Mercado 
de Operações Financeiras e o Mercado 
de Arbitragem de Bitcoin e outras 
Criptomoedas. 
 

QUEM 
SOMOS? 



GESTORES 

Cidadão Argentino, empresário 
de vários setores, conhecedor 
dos mercados de operações e 
outros investimentos. O 
Presidente Internacional da 
Oasis projeta um crescimento 
gigantesco dos novos mercados 
para esta década, e viu nestas 
oportunidades o caminho para 
que empreendedores de todo 
lugar alcancem o topo deste 
mercado : "O sucesso está ao 
alcance de todos" 

C R I S T I A N O  G O E T T E N  

C E O  I N T E R N A C I O N A L  



GESTORES 
C R I S T I A N O  D A L L A  

D I R E T O R  N A C I O N A L  

Jornalista, Empresário. Com 

formação em Cursos de Operações 

em Trader, o Diretor Nacional da 

Oasis Brasil depois de anos de 

trabalho como Apresentador e 

Repórter em várias emissoras de TV 

e Rádio em todo o Brasil, ingressa no 

mercado de operações. Cristiano, 

hoje operador do mercado, vê as 

tendências desta nova 

oportunidade de ganho e encoraja 

a todos: “Todos podem ganhar 

neste mercado” 



A década de 2020 a 2030 é considerada por especialistas 
como a época do “Dinheiro Digital”. As operações 
financeiras que há tanto tempo evoluem, agora se 
popularizaram com a universalização das Criptomoedas, 
Blokchains e Exchanges. 
E se antes só grandes corporações ganhavam, tudo 
mudou.  Você também pode ser um investidor nos 
novos mercados, como por exemplo o de “Arbitragem de 
Criptoativos” e ter lucros fantásticos com o Bitcoin e 
outras Criptomoedas.  

MERCADO DE 
ATUAÇÃO 



Vamos falar um pouco do Bitcoin, a 
Cripto líder do mercado: O bitcoin é 
uma moeda criptografada codificada 
que tem seu principal diferencial na 
segurança. Foi criada em 2008 por 
Satoshi Nakamoto para facilitar 
transferências online. 
E é ai que entra a Oasis, Profissionais 
Especializados e Robôs, trabalhando 
na alta e baixa, na compra e venda do 
Bitcoin, trabalhando para você 
ganhar muito nesse mercado. 

BITCOIN 

U$ 0,06 

2010 2017 

U$ 20.000,00 



O Trader é um investidor do 
mercado financeiro que busca 
ganhar dinheiro com operações de 
curto prazo, aproveitando-se da 
volatilidade do mercado. 
Basicamente, ele busca ganhos 
financeiros realizando a compra e a 
venda de ações ou outros ativos 
negociados em Bolsa. 

MERCADO TRADER 



SERVIÇOS 
Vamos investir no mercado de 
operações? Este é o serviço que a Oasis 
presta para qualquer cidadão do planeta. 
Nós temos um time experiente neste 
mercado, profissionais que sabem os 
melhores momentos, as melhores formas, 
os alvos certos para obter os melhores 
resultados. 
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A Oasis tem um produto especial 
para impactar ainda mais seus 
ganhos. Dentro do Plano Oasis 
você pode ativar Robôs de 
Operações que fazem o trabalho 
de Trader com o seu capital. São 
ganhos que você acompanha em 
tempo real, e pode ter acesso a 
este investimento quando desejar. 
O futuro chegou, tenha um Robô 
operando para você. Aguardem 
em breve mais produtos e 
novidades . 

PRODUTOS 



LANÇAMENTO!!! 

MERCOSUL 

Em breve você poderá 
comprar eletrônicos  e 
diversos outros produtos a 
preço de custo. 

Que tal essa 
idéia? 



PACOTES DE ADESÃO 
PACOTE 

BLUE 

YELLOW 

GREEN 

ORANGE 

RED 

PLATINUM 

BLACK 

U$20 

U$100 

U$300 

U$600 

U$1000 

U$2500 

U$5000 

PONTUAÇÃO TETO DE 
GANHO 

3 

12 

35 

70 

110 

250 

500 

U$100 

U$300 

U$600 

U$1000 

U$2000 

U$3000 

U$5000 

PACOTES DE ADESÃO 



FORMAS DE GANHO 

DIVISÃO DE LUCROS 

BÔNUS BINÁRIO 

PLÂNO DE CARREIRA 

INDICAÇÃO DIRETA 

BÔNUS DE LUCROS 
DE OPERAÇÕES 

BÔNUS RENOVAÇÃO 
COM MATRIZ FECHADA 

01 02 

03 04 

05 06 
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Ganhe 12% por indicações na sua rede: 
8% por indicações no primeiro nível, 
2% por indicações no 2º nível e mais 2% 
por indicações no 3º nível. 
Na Oasis o conhecimento que você 
repassa traz lucros. Por isso nesta nova 
forma de bônus você ganha também 
nas indicações de outros líderes para o 
segundo e terceiro nível. 

INDICAÇÃO 
DIRETA 

8% 

2% 

2% 



Com operações de Experts e Robôs você 
pode ganhar até 3% ao dia na Oasis. 
As operações da Empresa podem te pagar 
até 1.5% ao dia em rendimentos e são feitas 
por Traders, especialistas em Criptomoedas 
e em variações do mercado. 
Já os Robôs da Oasis, trabalham 24 horas por 
dia em exchanges e por todos os mercados 
do planeta.  Estes programas preparados por 
especialistas da Oasis podem completar os 
seus ganhos, chegando a resultados 
surpreendentes. 

DIVISÃO DE 
LUCROS 



Os Robôs da Oasis vão te dar 
muito lucro. Mas os resultados 
desta ferramenta ainda pagam 
outro bônus para a toda rede. 
Do lucro obtido nas operações 
dos Robôs em exchanges, 30% 
será do Sistema Oasis, mas 20% 
deste valor será distribuído para 
os afiliados até o 6º nível de suas 
redes. 

BÔNUS DO LUCRO 
DAS OPERAÇÕES 



A Oasis paga 100% de binário 
na perna menor de sua rede, 
levando em consideração que 
cada pacote tem seu teto de 
ganho diário. 

BÔNUS BINÁRIO 

360pt = U$360,00 

*Valores estarão em de acordo com seu combo e sua rede 

BÔNUS  = R$  1440,00 

ESQUERDA DIREITA 

REDE BINÁRIA 
VOCÊ 

P
O

N
T

O
S

 

TETO BINÁRIO 

1pt = U$1 = R$ 4,00 

360 pontos 860 pontos 



Quando você chegar a 200% de 
lucros sobre seu pacote é hora 
de renovar! Na Oasis é diferente, 
todos ganham com renovações, 
e ganham muito com este novo 
sistema. Independente de ser 
investidor ou líder de rede, com 
esta Matriz Fechada de 3, todos 
que renovam pacotes na Oasis 
ganham 20% das duas próximas 
renovações em sua Matriz. 
Renovou? Ganhou!!! 

BÔNUS DE RENOVAÇÃO 

COM MATRIZ FECHADA 



PLANO DE CARREIRA 

QUAL O TAMANHO DO SEU 
SONHO? 

AQUI VOCÊ PODE!! 



PLANO DE CARREIRA 

5 MIL 
PONTOS 

 
MEDALHA 

SÍMBOLO DA 
EMPRESA 

 10 MIL 
PONTOS 

 
01 RELÓGIO 

INVICTA 

 30 MIL 
PONTOS 

 
01 IPHONE 

 60 MIL 
PONTOS 

 
01 VIAJEM 
AO BETO 
CARRERO 
WORLD 

 230 MIL 
PONTOS 

 
01 JETSKI 
(até 30mil 
R$) COM 

REBOQUE 

 400 MIL 
PONTOS 

 
01  VEÍCULO 

HB20 

 1 MILHÃO 
DE 

PONTOS 
 

01  VEÍCULO 
HONDA 

CÍVIC 

 2 MILHÔES 
DE PONTOS 

 
01  VEÍCULO 

CAMARO 

*Pontos acumulativos   |   **Pontos negociáveis com a empresa   |   ***Imagens meramente ilustrativas   



REGRAS DO 

SISTEMA OASIS 

• Os trabalhos de TRADE diário rendem 
até 200% no plano Oasis; 

• Atingindo 200%, você tem até 10 dias 
corridos para fazer sua renovação; 

• Você pode adquirir até 3 Cotas de 
Investimento por CPF; 

• Saques – Pedidos de saques dos 
rendimentos e bônus podem ser feitos 
diariamente. Pedidos de saques feitos 
antes de 12 horas (Meio dia) são pagos no 
mesmo dia pela Oasis. 

 

TAXAS 

• Saques diários (ou em menos de 7 dias): 
10% de taxa; 

• Saques semanais: 5% de taxa; 
• Saques Quinzenais: 2% de taxa.  



PAGAMENTOS PARA ATIVAÇÃO: 
 
• Boleto da Plataforma SOPAGUE ou 

Depósito Bancário identificado com o 
CPF do Titular da Conta a ser ativada. 

• Bitcoins. 
• Cartão OASIS. 

RECEBIMENTOS: 
 
• Através de contas da Plataforma 

Bancária SOPAGUE. Registre sua 
conta! 

• Bitcoins (Registre sua carteira de 
Bitcoin para recebimento em nosso 
Backoffice). 

PAGAMENTOS  

E RECEBIMENTOS  



SEJAM MUITO BEM 
VINDOS À  


