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AVISO LEGAL / ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Este Whitepaper é apenas para fins informativos e não é uma
declaração de intenções futuras. Descreve os conceitos e
desenvolvimentos atuais do projeto e não constitui qualquer forma de
conselho.
Não há garantias para o desenvolvimento bem-sucedido ou a
exatidão total das informações neste Whitepaper.
Bolsonaro Coin não se destina a constituir ações e/ou título
financeiro em qualquer jurisdição.
O Whitepaper não se destina a ser um prospecto ou documento de
oferta, não se destina a uma oferta de compra de títulos financeiros ou
troca por títulos financeiros.
Este documento não garante que suas leis ou regulamentos em
sua jurisdição local sejam cumpridos.

CONCEITOS
O Bolsonaro Coin (BSN22) trata-se de um token NFT, ou seja,
Token Não Fungível, criado para representar a candidatura de Jair
Messias Bolsonaro à reeleição em 2022, podendo gerar interesse a
colecionadores em geral, apoiadores do Bolsonaro e especuladores do
mercado Crypto.
Foi criado em apoio ao nosso presidente que, com seus
posicionamentos fortes e grande apoio da população, mudou o cenário
político nacional. Sob este aspecto, não apenas os apoiadores, mas
também os colecionadores em geral terão real interesse na aquisição do
token. Os primeiros, para firmar sua posição de apoiador das ideias e
ajudar a demostrar a força de um token com o nome Bolsonaro. Os
segundos, para garantir um token que pode se destacar mundialmente,
uma vez que, independentemente do resultado das eleições em 2022, as
posturas e as mudanças realizadas pelo Bolsonaro no cenário brasileiro,
já deixaram registros históricos para as gerações futuras.
Não obstante este contexto de token NFT com escopo de
representar a candidatura de Jair Messias Bolsonaro à reeleição em
2022, não se pode desconsiderar que, por se tratar de uma criação no
mercado de cryptomoedas, os especuladores também terão seu espaço,
uma vez que, a possibilidade de grande busca pelo token, somado a
escassez, deve gerar valorização do mesmo, obviamente, dentro do
mundo de cryptomoedas.
As questões sociais foram priorizadas na elaboração do projeto, e
como o intuito do token é representar a candidatura de Jair Messias
Bolsonaro à reeleição de 2022, nada mais justo que ele indique a
destinação da maior parte dos tokens criados para fins sociais e/ou ajuda
humanitária (todos sem fins lucrativos).
Assim sendo, 75% (setenta e cinco por cento) das unidades
criadas serão disponibilizadas para que o Presidente Bolsonaro indique o
seu destino, desde que os indicados sejam entidades com fins sociais e/ou
de ajuda humanitária (todos sem fins lucrativos). Dos 25% (vinte e cinco
por cento) restantes dos token, 1/3 (um terço) será dividido entre um
grupo seleto de apoiadores do presidente, tais como, youtubers,
influenciadores, ongs, canais declarados como apoiadores, etc. O
restante ficará para custear a manutenção e melhorias do projeto.
Não havendo interesse ou indicação pelo Presidente Bolsonaro, o
projeto irá queimar 2/3 (dois terços) das unidades criadas e o restante
será igualmente divido entre o grupo seleto e o projeto acima citados.
Não obstante tratar-se de um token NFT, o Bolsonaro Coin BSN22
é um token que, estado no mercado, qualquer um pode utilizá-lo da forma
que melhor lhe agrade. Assim, todos estão livres para desenvolver sua

própria solução personalizada, seja para contribuir com a propagação
das ideias do presidente Bolsonaro, promover fins sociais ou para fins
privados.

DADOS TÉCNICOS
BOLSONARO COIN (BSN22)
Sigla: BSN22
Endereço do contrato: 0xdfcbda28645b5cf42aa517998fbe53fb4d51cabb
BlockChain: Binance Smart Chain (BEP-20)
Suprimento inicial: 60,000,000 BSN22
Endereço da Carteira destinada para Fins Sociais e de Ajuda Humanitária:
0xa873288ea2ea8027f33b23529d60aa07e2fb47ef

CONCLUSÃO
Para colecionadores, esta é uma opção extremamente
interessante em razão dos motivos já expostos
Aos apoiadores, esta é uma oportunidade de mostrar a força das
ideias bolsonaristas para o mercado de cryptomoedas e a possibilidade
de, mesmo que de forma alternativa, apoiar o nosso presidente Bolsonaro
a manter e difundir seus posicionamentos, além de promover os fins
sociais de grande parte dos tokens criados.
Para os especuladores, sempre é bom ter em mente que este
documento não é um conselho de investimento. O Bolsonaro Coin foi
criado em mercado volátil e arriscado. Se vc é um especulador, não
arrisque nada que você não esteja disposto a perder. Desconfie e tome
cuidado com qualquer indivíduo ou organização que prometa a você
qualquer garantia de lucro. Toda decisão financeira tem riscos e é sua
responsabilidade gerenciá-los. Caso não possua conhecimento ou
capacidade para tanto, é recomendável procurar um profissional
qualificado.

