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Nestas páginas falaremos sobre Whitepaper da SicloCoin, como        

Criação do Token, Economia do Token, Dados técnicos e detalhes que           

envolvem a moeda. 
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❖ Bitcoin 

Bitcoin é uma moeda criada em 2008 por um pseudônimo Satoshi           

Nakamoto, sem dúvidas nenhuma se tornou uma revolução mundial         

no mercado financeiro, enfrentou grandes batalhas em seu núcleo e          

mostrou sua robustez permanecendo inabalável e com isso crescendo         

de forma extraordinária em adoção e valor, se tornando uma jóia           

brilhante aos olhos de todos os investidores, mas com sua alta no            

preço acabou gerando grande congestionamento na rede blockchain e         

com isso gerando altas taxas nas transações pagas aos mineradores,          

tornando impraticável o uso para transações com valores menores.  

(Trata se apenas de um resumo breve o texto acima). 

 

1. SicloCoin  

SicloCoin é uma nova moeda experimental que permite        

pagamentos anônimos instantâneos a qualquer pessoa, em       

qualquer lugar do mundo.  

 

SicloCoin usa tecnologia peer-to-peer para operar sem a        

necessidade de autoridade central. 

 

SicloCoin é um token lançado na plataforma Waves, que será          

detalhado nas informações técnicas. 
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 2. Visão e Missão 

Explorar o mercado de criptografia em um cenário que contribui de           

forma real para o bem estar de uma classe, à saber os Pets. Precisamos              

experimentar novos cenários e agregar valor de fato em nossa          

sociedade. 

Criar um mercado descentralizado, em que as pessoas vejam que é           

possível usar criptomoedas no seu dia a dia, ou seja, criptomoedas           

pode ser usada como moeda de troca. 

 

Comunicado Importante: 

*SicloCoin não é um investimento e não deve ser tratado como tal.           

*Não há promessas de apreciação simbólica.  

*O token não confere aos apoiadores nenhum direito inerente à          

participação societária, parcerias ou direito a remuneração.  

*SicloCoin será distribuído conforme Roteiro de Distribuição.  

*Não houve Oferta de Moedas Iniciais. (ICO) 

*O valor de SicloCoin acompanha o mercado de acordo com a Lei           

da Oferta e Procura. 

*A SicloCoin é um ativo / Token e não uma ICO.  
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3. S.O.S Animal 

Abandono e maus tratos.  

Quando olhamos para o cenário dos Animais, nos deparamos com          

uma situação de extrema necessidade e caos. De acordo com OMS           

Organização Mundial da Saúde “há cerca de 30 milhões de          

animais abandonados no Brasil”    

https://anda.jusbrasil.com.br/noticias/100681698/brasil-tem-30-milhoes-de-animais-abandon

ados. São animais abandonados, maus tratos, crueldade, ONGs        

superlotadas e o que é pior, sem recursos para manter as despesas            

operacionais e manter os animais em condições saudáveis. A falta          

de recursos tem inviabilizado o resgate de animais que são          

abandonados diariamente, como as instituições vivem de doações        

voluntárias e mediante a crise enfrentada no país, as doações          

tiveram queda o que agrava ainda mais a situação. A SicloCoin           

nasce com uma ideia, não para resolver todos os problemas desta           

área, mas para amenizar e contribuir através do mercado de          

tecnologia. Veja no item Projeto. 

 4. Projeto 

Mediante o cenário apresentado no item S.O.S Animal, a SicloCoin          

vem sendo desenvolvida, para contribuir com o bem estar dos animais. 

As moedas digitais representam hoje uma realidade em nosso dia a dia            

e principalmente uma revolução na economia global. Através desta         

tecnologia a equipe da Siclo lança o Token SicloCoin ou seja uma            

Moeda digital, que terá uma distribuição gratuita para comunidade         

Pet, com o propósito de criarmos um mercado descentralizado e          
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proporcionar qualidade de vida aos animais abandonados, através        

de nossos parceiros. 

O PROJETO é novo, portanto demandará correções, melhorias e         

adaptações para melhor atender as demandas e chegarmos ao objetivo          

que é contribuir com nossos amigos de 4 Patas. 

Acreditamos que se unirmos poderemos fazer muito e criarmos um          

mercado inovador e salvar muitos animais dando lhes uma vida          

saudável. 

 

5.Objetivo 

Nosso objetivo é criar um mercado de trocas, através de parcerias e            

apoiadores do projeto. Com a distribuição gratuita do token,         

poderemos conscientizar as pessoas sobre o uso das criptomoedas         

para escambo, ou seja, trocar serviços e produtos de necessidade dos           

animais por Siclos. 

Exemplos: Fazer parcerias com Clinicas Veterinárias, Petshop,       

Especialistas Autônomos, Empresas fabricantes ou fornecedores de       

Ração que possa aceitar pagamentos integral ou parcial em SiclosCoin. 

Através da comunidade poderemos fortalecer a moeda, criando        

mercado e consequentemente liquidez, lembrando que os tokens        

poderão ser comercializados na exchange DEX, veja item Exchange,         

porém, de forma aberta, ou seja, de pessoas interessadas em vender e            

pessoas interessadas em comprar. 
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6. SicloCoin Suprimento 

Abaixo seguem dados detalhados e resumido sobre a SicloCoin: 

❖ Nome: SicloCoin 

❖ Símbolo: SicloCoin 

❖ Quantidade: 101.000.000 

❖ Hash Algoritmo: POS 

❖ Plataforma: Waves 

❖ Pares: Siclocoin/Waves  

❖ Pares: SicloCoin/BTC 

❖ Pares: SicloCoin/USD 

❖ Carteira: Waves 

❖ Preço Token: 1 Siclo = 0,08 Waves 

❖ Emissor: 3PGaHzumakaTsYvRKgUqcSAR6XgzM6uhT1H 

❖ ID do Ativo: 2Sq6wToFH4rFr9SiKcrcaFpgauXpeQqS3RxNUvL5E9Nn 

O preço do token Siclo será determinado usando a cotação          

da Waves Plataforma, com base no dia. 
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7. Roteiro de Distribuição 
Veja abaixo como será a distribuição do token: 

➢ 35% Distribuição via ICD.  

➢ 25% Apoiadores Anjos. 

➢ 25% Distribuição Mercado futuro. 

➢ 15% Desenvolvedores. 

 

 

Veja os detalhes da distribuição do token: 

35% Distribuição via ICD -(Distribuição Inicial de       

Moedas): A Siclo estará liberando 35% do Suprimento Total         

gratuitamente com custo $0 para comunidade Pet. Serão mais de 35           
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milhões de tokens Siclos distribuídos para criação de mercado, e          

para contribuir à tornar o mundo dos peludinhos melhor.  

Para o recebimento dos tokens Siclo, será necessário apenas o          

preenchimento de um formulário com algumas perguntas elaboradas        

pelos desenvolvedores do projeto. O formulário se encontra em nosso          

site. https://www.siclocoin.info  

Serão distribuídos de forma livre nas respectivas carteira        

enviadas através do formulário. 

25% Apoiadores Anjos: Serão basicamente como investidores       

do projeto, porém como a SicloCoin não trata se de um investimento,            

adotamos o nome de Apoiadores Anjos, com esses recursos daremos          

início ao desenvolvimento do projeto através de produtos e liquidez na           

moeda, mas, lembrando que qualquer compra realizada será de forma          

espontânea, atentando para o item (Comunicado Importante). 

25% Mercado futuro: Entendemos por mercado futuro, a         

exploração de novos recursos, produtos e soluções que possa atender a           

novas demandas ou ampliação de recursos no mercado explorado         

atualmente. 

15% Desenvolvedores: Serão destinados este percentual para       

custear despesas internas com a construção operacional e        

recompensas aos participantes do projeto, idealizadores e equipe        

técnica. 
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Observações Importantes:  

 

Distribuição Gratuita; 

 

A distribuição dos tokens será feito de forma livre, com custo zero            

para comunidade, conforme mencionado acima.  

 

A distribuição gratuita para comunidade será realizada nas devidas         

carteiras cadastradas no formulário. A quantidade de tokens a ser          

distribuído será de 1 à 100 tokens por carteira, quantidades superiores           

poderão ser adquiridas conforme mencionado abaixo. 

 

Não nos responsabilizamos por qualquer erro no envio de carteiras ou           

extravios de tokens. Os tokens SicloCoin serão enviados somente para          

carteiras Waves. 
 

Compra de tokens: 

 

Vale ressaltar que qualquer pessoa está livre para realizar a compra de            

tokens, seja Apoiador, Comunidade ou Entusiastas do Mercado de         

criptomoedas, porém devem sempre ficar atentos ao item        

Comunicado importante. 

 

Os tokens serão negociados inicialmente com valor unitário de 1 Siclo           

= 0,08 Waves cotação do dia. 

 

Nunca pediremos senhas, código secreto (SEED), fiquem atentos. 
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8. Código Fonte 

A SicloCoin começou diretamente como um token na cadeia de blocos           

Waves, portanto usará todos os parâmetros oferecidos pela Plataforma         

Waves, que tem como diferencial exatamente a simplicidade em um          

mercado inovador. 

 

GitHub Fonte  
https://github.com/wavesplatform 

 

Licenças 

A SicloCoin é lançada nos termos de licença MIT, consulte licença para            

obter mais informações ou consulte: 

https://opensource.or/licenses/MIT 

 
Código Fonte SicloCoin 

https://github.com/sicloCoin/sicloCoin 
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Dados de criação do Ativo. 

 

 

9. Carteira SicloCoin 

Para que o usuário possa receber seus tokens SicloCoin (Siclo), basta           

baixar a carteira Oficial da Waves e pode escolher o Plug-in Chrome ou             

o Cliente Lite online nos links abaixo. 

 

 

Os clientes móveis básicos estão disponiveis para Android e IOS. Link 

abaixo. 
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Baixe o Wallet 

Lite Wallet  
https://chrome.google.com/webstore/detail/wavesliteapp/kfmcaklajk

nfekomaflnhkjjkcjabogm 

Android Wallet  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wavesplatform.w

allet 

Carteira iOS  

https://itunes.apple.com/app/id1233158971?mt=8 

 

Cliente Online (Beta) 

https://client.wavesplatform.com/ 
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Armazenamento 

Para armazenar seus tokens SicloCoin, você pode usar uma das          

carteiras Oficiais da Waves. Seus fundos são armazenados em um          

endereço de bloco que somente você controla. Você é a única pessoa           

que pode acessar seus recursos de crypto. 

 

Importante: 

Toda informação relativa ao seu saldo e transações, sempre pode ser           

encontradas em suas carteiras pessoais Waves.  

 

10. Blockchain 

A moeda SicloCoin será comercializada e terá seu registro na cadeia           

de blocos Waves. Todas as transações estão registradas de forma          

imutável na cadeia de blocos. 

A Waves está implementando novas tecnologias, que permitirão a rede          

processar milhares de transações por minuto, tornando-a a plataforma         

de blocos descentralizados mais rápido do mundo.  

Esta tecnologia trará a tecnologia blockchain para o próximo nível de           

evolução permitindo competir com os principais processadores de        

pagamentos e alcançar a adoção do mercado em massa. 

Waves - Blockchain mais rápido do mundo 
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Sobre Waves - NG 

 

Conheça a Plataforma Waves no link abaixo. 

 

Waves Plataforma 

https://wavesplatform.com/ 

 

Explorer 

http://wavesexplorer.com/ 

➢ Rápido, de baixo custo e escalável. 

➢ Blocos de minuto 

➢ Taxas de transações baixas (0.001 Waves) 

➢ As taxas podem ser pagas em tokens 

➢ Até 1.000 tx por segundo 
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11. Exchange  

Para negociar seus tokens SicloCoin (Siclo) você pode fazê lo          

diretamente dentro da plataforma Waves através do Waves DEX.        
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Troca descentralizada (DEX) 

1. Comércio sem limites.cie sem limites 

Em centrais centralizadas, são os administradores que decidem quais         

pares serão negociados. Waves 'DEX permite que você negocie         

quaisquer pares de fichas que estejam no blockchain. Além disso, não           

há restrições quanto à retirada de fundos da DEX. Assim que sua            

transação for concluída, a criptomoeda aparecerá na sua carteira. 

 

2. Troque rapidamente e com segurança. 

Todas as transações acontecem no blockchain e somente a lista de           

pedidos é mantida no correspondente centralizado. Isso nos permite         

aproveitar ao máximo as tecnologias centralizadas e descentralizadas.        

Além disso, a implementação dos desenvolvimentos mais recentes nos         

permitiu aumentar a capacidade da rede para centenas de transações          

por segundo. 

 

3. Não desperdice dinheiro com altas taxas de comissão. 

Há uma taxa muito baixa e fixa em nossa troca, que não depende do               

tamanho do negócio. A comissão por pedido é de 0.003 Waves. 
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4. Nunca se preocupe com a segurança de seus ativos. 

Seus fundos são transferidos para o correspondente em um canal          

criptografado e não são visíveis para outros participantes até o          

momento da execução.Os fundos são mantidos em sua carteira, não na           

troca 

Considerações Finais 

Nós da equipe SicloCoin estamos muito entusiasmados com o projeto          

a ser desenvolvido, levando em consideração que vamos atender uma          

demanda muito especial, que trata se de nossos amigos de 4 patas e             

também um mercado revolucionário de micro pagamentos através das         

criptomoedas. 

Estaremos buscando novos mercados e para isso contamos com apoio          

da comunidade com ideias, sugestões e participação neste processo de          

popularização da ideia formando parcerias com clínicas, pet shop,         

profissionais autônomos, e pessoas que atuam de forma ativa no          

tratamento e recuperação dos animais. 

Desenvolvedores com ideias de melhorias e adaptações também serão         

muito bem vindos nesta revolução. 

Esperamos de todo coração, que este projeto possa realmente alcançar          

o objetivo pela qual foi desenvolvido. 

 

Junte se a comunidade SicloCoin 
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