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0. Rendimentos atuais

Como ser sócio investidor?
Para se tornar investidor do Token BlueFX Coin para compartilhar dos
resultados e ainda indicar amigos para receber 10% das compras de
moedas de seus amigos, visite o site https://moedaazul.com e leia as
instruções.
Atualizado (09/04/2022)

- Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
- Investimentos principais em Ouro, Dólar, Ações e Bitcoin.
- Cotação atual: R$2,51

Informações do Token Blue Coi
Total Supply: 50,000,000 Blue
Contract: 0x52590E6f7CC7D9620C7376CC926F0FA6617D2957
Decimals:

n


8


Saiba mais pelo link:
https://bscscan.com/token/0x52590E6f7CC7D9620C7376CC926F0FA6617D2957
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1. Resumo
Existe atualmente uma tendência global de descentralização nanceira. A
maioria dos países está experimentando ou contemplando alguma forma
de descentralização, que transfere poderes de tomada de decisão que
antes eram de bancos e governos para as pessoas. E isso tem acontecido
através das criptomoedas.
A razão principal desta tendência de crescimento dinâmico se manifesta
em duas variáveis:
A primeira variável nos indica, que o sistema consolidado
convencional nanceiro está desatualizado, inseguro e instável. Isso
começa nas taxas, impostos e a di culdade de troca sobre tudo pode
ser feito em moeda local, desde pequenas compras a grandes
transações.
Em segundo lugar, o dinheiro como conhecemos está entrando em
desvalorização por não ter lastro a nenhum valor real e palpável. Hoje
um dos centralizadores se dá o direito de imprimir mais moedas caso
administre mal as nanças ou passe por uma crise como a de 2020,
causando desvalorização, juros e a in ação do dinheiro como o
conhecemos, encarecendo a sobrevivência básica de todos.
Em um mundo onde a maioria dos governos já enfrentou as armadilhas da
prestação centralizada de serviços nanceiros, principalmente: tomada de
decisões sem nenhuma transparência, ine ciência scal e administrativa,
corrupção e lentidão nos serviços ; as vantagens da descentralização
tornaram-se extremamente atraentes agora.
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Em geral, o processo de descentralização melhora substancialmente a
e ciência, transparência, responsabilidade e capacidade de resposta da
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prestação de serviços nanceiros em comparação aos sistemas
centralizados convencionais. E isso começa na con ança e termina na
liberdade de uso.
As nanças descentralizadas prometem ser mais e cientes, re etindo
melhor as prioridades pessoais e locais, incentivando a participação e,
eventualmente, melhorando a cobertura e a qualidade nanceira de cada
indivíduo.
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Muitos governos com severas restrições scais são atraídos pelo potencial
da descentralização para aumentar a e ciência na área e tornando o livre
mercado, realmente livre.

2. Introdução
Razões Fundamentais do BlueBank – Porque nanças descentralizada?
A descentralização é indiscutivelmente um dos fenômenos mais
importantes a ser inserido na agenda do planejamento nanceiro nos
últimos 5 anos.
Por que você deveria descentralizar seu processo de tomada de decisão
nanceira de seu patrimônio, que hoje é tomado pelos governos e
bancos?
Quem deve tomar decisões sobre o seu dinheiro? Você, bancos ou
governos?
As razões para a descentralização são inúmeras. Em alguns casos, é uma
questão de aumentar a e ciência das nanças pessoais e empresariais para
lidar com questões de alocação de recursos, pagamentos, compra, venda
ou troca de serviços, produtos e investimentos de um modo geral.
A descentralização também é resultado do processo de democratização
política: as pessoas querem ser consultadas e envolvidas nas tomadas de
decisão que lhes dizem respeito diretamente e ajudam a esclarecer linhas
de responsabilização.
No entanto, nos países em desenvolvimento, o principal motor da
descentralização pode ter sido a busca por novos recursos.
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A descentralização permite que cada indivíduo use seus recursos de
maneira livre de impostos, já que em tudo e em escada, impostos devem
ser pagos a cada nova compra e venda de produtos ou serviços
consumidos.
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A descentralização nanceira signi ca dar 100% de autoridade para o
dono dos recursos, com segurança nas transações, velocidade e
comodidade.
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A descentralização nanceira, dá poder de decisão e escolha a quem
realmente merece. Você.
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3. As Criptomoedas
No início existia um sistema de escambo, por meio do qual havia troca de
mercadorias. Somente no século 7 a.C. apareceram as primeiras moedas,
cunhadas em ouro e prata. A disseminação em massa exigia o uso de
metais menos preciosos, como aço e cobre.
Só mais tarde o papel foi utilizado na produção de moedas, as quais foram
emitidas por órgãos federais por volta do século XIX. Os bancos então
revolucionaram essa relação monetária com o cartão de crédito, tornando
as notas de papel cada vez mais obsoletas.
Por ser uma novidade, nem todo mundo domina o assunto e muitas
pessoas nem sabem o que é.
Os interessados em tecnologia tiveram sua atenção despertada desde seu
início com o Bitcoin, mas foi somente depois do sucesso nanceiro de
milhares de pessoas ao redor do mundo que ele de nitivamente chamou a
atenção de todas as pessoas.
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Hoje em dia, então, outra revolução ainda mais poderosa está
acontecendo: o surgimento e a ascensão das criptomoedas e da
tecnologia blockchain.
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4. A Cripto moeda - BlueFx(Blue)
O Blue, conhecida como moeda Blue (BFX), é 100% anônima e
indetectável, garantindo a privacidade das partes nas transações, nas
transferências de valores, em todas as negociações monetárias. O setor
nanceiro é o principal meio que precisa utilizar os benefícios que a
tecnologia blockchain oferece.
Empresários, donos de lojas, supermercados e todo comércio e
principalmente instituições terciárias, estão agora começando a utilizar este
aplicativo para melhorar as atividades de compra e venda de produtos e
serviços descentralizada, promovendo a colaboração entre as partes
interessadas, sem limitações, sem impostos e com toda segurança e
velocidade.
Os benefícios das tecnologias de razão, baseadas em blockchain para vida
nanceira também incluem recompensas na forma de tokens digitais,
como o Blue.
E o melhor, o Blue tem lastro em ouro, dólar, bitcoin e ações. Trazendo
valor real e rentabilidade constante aos donos da moeda.

fi
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4.1 Moeda Blue
O Projeto o Blue conectará os dois universos, trazendo os donos de
empresas para o futuro por meio da criptomoeda; acesso e equidade
nanceira descentralizada para os clientes, bem como investidores, e ao
mesmo tempo oferecendo uma porta de entrada para um mundo
totalmente descentralizado onde as decisões são das pessoas certas.
O objetivo do Blue é incorporar a integridade do desejo de cada
empresário de continuar a expandir seu negócio em todo mundo sem
restrições, atingindo e alcançando em qualquer país do mundo, clientes
em potencial.
Os tokens acionados por Blockchain - Blue– BFX - oferecem a
oportunidade de aumentar substancialmente a motivação e o
envolvimento do comércio formal e informal.
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SEGURANÇA E GARANTIA
O Blue é ciente de que os investidores muitas vezes se preocupam com a
segurança e credibilidade dos projetos onde pretendem depositar seu
dinheiro e sua fé.
Como resultado, o Conselho de Criptomoeda BFX tem se preocupado com
a implementação de uma ampla rede de proteção do projeto em todos os
aspectos concebíveis e imagináveis, desde a tecnologia até o suporte
jurídico.
Blue– BFX, preza pela con ança da comunidade com a qual se relaciona e
zela pela sustentabilidade da moeda, para que se torne uma das mais
valorizadas no mercado de criptomoedas.
O contrato padrão descreve os termos e condições de uma relação jurídica
especí ca, mas em casos de con ito de interesses que requerem
intervenção de terceiros, geralmente um tribunal de justiça, isso leva a um
processo longo e estressante.
Portanto, a Blue- BFX usará outro método para garantir a segurança do
usuário: Contratos inteligentes para transações de auditoria.
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Esta modalidade contratual permite a execução e validação imediata das
premissas de nidas, utilizando a tecnologia BlockChain no processo, assim,
um código criptografado é responsável por cumprir o papel do juiz de
vincular a plataforma, facilitando as transações e agilizando a negociação
dos ativos, garantindo os direitos das partes envolvidas.

Governança
O Projeto Blue propõe uma governança independente da oferta de cripto
ativos por meio do uso de tecnologias para garantir que os preços não
utuam de forma exacerbada, permitindo que os ativos subjacentes sejam
veri cados separadamente.
Assim, a detecção de fraudes, avaliação de risco, gestão de identidade e
monitoramento AML (Anti-Money Laundering), que previne a lavagem de
dinheiro, serão incorporados através da interface BFX, utilizando os
métodos de segurança mais so sticados do mercado mundial.
Os detalhes desses mecanismos de prevenção não serão expostos ou
descritos, pois o próprio protocolo de segurança restringe essa ação para
combater as ameaças de forma e caz.
Por m, para validar a intenção de proteger sonhos e investimentos, este
projeto atuará com mecanismos que promovem serviços de con ança e
identidade, regras para liquidação e reversão de pagamentos e
transferências, e protegem informações relacionadas ao Know Your
Customer (KYC) e AML (Anti-Lavagem de dinheiro).
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Dessa forma, os dados dos usuários serão mantidos sob proteção contínua,
garantindo a privacidade e a boa-fé dos ativos depositados sob a custódia
da organização.
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6. Tecnologias aplicadas
Tokens

Enquanto o sistema BlockChain funciona como uma espécie de “razão”
sem um órgão centralizador, como um estado ou banco central, o token
representa a chave que permite que novos registros sejam criados neste
livro criptografado e possam ser transferidos para terceiros.
Neste caso, BFX, como a criptomoeda matriz, fará o backup dos tokens
emitidos.
A listagem BFX de tokens em Exchanges e carteiras P2P facilita a
conformidade e a con abilidade das transações, permitindo transferências
em alta velocidade entre indivíduos usando nossos aplicativos de carteira
compartilhados e de uxo de criptomoeda, enquanto mantém a fonte
descentralizada e anônima de negociações de desenvolvimento.
Desta forma, a BFX permitirá a cripto portabilidade com base em outras
moedas virtuais.

BEP20

O protocolo BNB 20 consta das especi cações técnicas dos tokens
produzidos no sistema de blocos BNB. Seguindo os critérios estabelecidos,
os tokens criados serão aceitos e poderão interagir com outros
semelhantes na rede.
Este sistema facilita a compatibilidade de diferentes formas de tokens no
sistema BNB, pois usa um único contrato inteligente para todas as
transferências de criptomoedas.
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A Blue usa a tecnologia BEP20, sendo 20 o número de identi cação única
da oferta, permitindo que as moedas sejam compatíveis com BNB. O
projeto foi desenvolvido para que a Blockchain BNB processe todas as
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transações, suportando um grande número de operações simultâneas sem
prejudicar os ativos e a experiência dos usuários da Blue.
BNB é um sistema que permite o desenvolvimento de programas
descentralizados, contratos inteligentes, negociação e trading de cripto
ativos, como BNB (BNB) e outros tokens.
No ano de 2022 será instituída a primeira Blockhain, desenhada
especialmente para o âmbito nanceiro. A nova versão da Blue migrará
para a Blockchain própria, oferecendo maior con ança à comunidade e, ao
mesmo tempo, reduzindo taxas abusivas de conversões para transações na
atual rede BNB (assim como está descrito no BFX Rodmap).

Blockchain

O Projeto Blue pensou em todos os aspectos para garantir a
funcionalidade da moeda e, portanto, optou por usar a tecnologia
Blockchain para manter a segurança do projeto muito mais e caz.
Os protocolos foram adotados para suportar um grande número de
transações simultâneas em todo o mundo usando canais estáveis.
Essa tecnologia, conforme a rmado anteriormente, funciona de forma
semelhante a um livro-razão público, mas registrando especi camente as
transferências de cripto ativos virtuais.
A Blockchain registra informações importantes, como a quantidade,
localização dos registros, as partes e até a data de cada operação. É
importante ressaltar que, embora armazene as partes da transação, ele não
armazena dados de identidade, garantindo assim a total privacidade do
investidor.
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A cada 10 minutos, este sistema forma um novo bloco de transação,
conectando-o ao bloco anterior. Cada um desses blocos tem sua hora e
data registradas, alterando a criptogra a em intervalos de tempo para
garantir a segurança e coibir qualquer tentativa de intrusão.
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Isso garante a proteção das negociações e é essencial para a e ciência de
uma cripto- moeda, uma vez que esses blocos são sequencialmente
dependentes um do outro.
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Finalmente, por analogia, pode-se dizer que a tecnologia em questão é
uma espécie de livro contábil acessível a todos e que registra as
informações de forma con ável, imutável e transparente.

Papel da Blue
É por isso que a Blueestá comprometida com a sociedade internacional
para direcionar o mundo a um nível sem precedentes de oportunidades e
possibilidades, “abrindo a porta” para crianças e adolescentes perseguirem
seus sonhos de acesso à educação por meio da tecnologia.
Nesse sentido, muitos jovens terão acesso à educação convencional e
nanceira, ou seja, a todas as formas de educação, entendendo desde
cedo os impactos das criptomoedas no planeta. Doações e bolsas de
estudo serão oferecidas a muitos alunos para que permaneçam focados e
comprometidos com seu desempenho.
Assim como de muitas outras maneiras, a criptomoeda da nossa educação
mudará inúmeras realidades.

Auditoria

A organização estrutural Blue também concederá opções de certi cação
para melhorar a con ança na emissão de tokens e na implementação de
carteiras de bancos e instituições nanceiras o ciais.
Todos os investidores serão certi cados em conformidade com os
regulamentos da comunidade nanceira.
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A auditoria de cripto ativos, que é um processo que examina e valida as
informações do sistema, será da competência de tal organização.
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Tokens metrics

Utilização e sustentabilidade da Blue
Para assegurar a sustentabilidade do valor da BFX, necessitamos de um
ecossistema onde o token seja utilizado e aplicado em circulação corrente
de mercado.
O Blue é garantido por lastro em ativos tangíveis que substanciam seu
valor. BFX oferece meio de pagamento facilitado aos usuários da
comunidade, além de gateway para aquisição de bens em vários pontos
em estabelecimentos comerciais (conferir termos e condições).
Como valor agregado, os proprietários dos tokens BFX podem receber
ofertas exclusivas como privilégios e preços com descontos em muitos
estabelecimentos, além de brindes e outros serviços.

Cotação e Rentabilidade BFX

A cotação atual pode ser consultada pelo site da carteira BFX .
Link do site: https://moedaazul.com
A valorização da moeda é estimada de 1000 a 7000% ao entrar nas
principais corretoras e exchanges mundiais.
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Distribuição do token

Onde estamos localizados?
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NOVIDADES
BFXBank Digital
Digital Bank facilita transações de cripto ativos, além de proporcionar um
gateway de pagamentos para clientes da comunidade Blue.
O primeiro banco digital com oferta de custódia e manutenção de cripto
ativos com exclusividade para portadores de BFX, BTC e BNB. Acesso
ilimitado, 24 horas, 7 dias por semana.
Wallet Blue
A carteira virtual Blue é uma maneira segura de promover transações
usando BFX combinadas a moedas criptografadas, como a Bitcoin e BNB
Quando adicionar BFX em sua carteira, ou qualquer outra cripto- moeda,
todos os investidores podem otimizar e controlar seus retornos ajustados à
valorização dos cripto ativos.
Blockchain (EM BREVE)
Estamos instituindo a primeira Blockchain totalmente desenhada para o
âmbito da nanceiro descentralizado com lastro e rentabilidade. A nova
versão da Blue migrará para a Blockchain própria.

fi

Esta estratégia oferecerá taxas menores de transações, rentabilidade em
ativos lucrativos como ouro e ações, além da possibilidade de mineração,
atraindo assim grandes expressões do mercado e provocando uma
expansão substancial da nossa comunidade.

Descritivo 2021
01: Criação da BlueGlobal com CNPJ e equipe de desenvolvimento

totalmente dentro dos padrões exigidos por lei.
02: Aquisições necessárias para expansão no varejo Brasil e Exterior ,
companhias com mesma cultura e propósitos comerciais
03: A carteira virtual Blue é uma maneira segura de promover transações
usando BFX combinadas a moedas criptografadas, como a Bitcoin e BNB
Quando adicionar BFX em sua carteira, ou qualquer outra criptomoeda,
todos os investidores podem otimizar e controlar seus retornos ajustados à
valorização.
04: O mercado nanceiro tem muita relação com as criptomoedas e
queremos oferecer a nossa comunidade outras ferramentas, tais como
Custódias de Cripto BFX dando total segurança e credibilidade. Compra
de BFX pelos parceiros e todas as tecnologias do mercado.
05: Os Embaixadores são fundamentais para levar nossa mensagem aos 4
cantos do planeta e queremos chegar a marca de 200 Embaixadores
Mundiais, todos com o mesmo propósito de levar a descentralização
nanceira e ser um instrumento de acesso.

Descritivo 2022
01: Será instituída a primeira Blockchain, desenhada especialmente para o
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âmbito da nanceiro com lastro e rentabilidade 4. A nova versão da Blue
migrará para a Blockchain própria, oferecendo maior con ança à
comunidade
02: Com o fortalecimento da Comunidade BlueFX no Mundo já estaremos
preparados a entrar nas principais Exchanges Mundiais

fi
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20 de 22

21 de 22

Weldes Campos
CEO & FOUNDER
Pai de 2, Programador, Investidor e Educador
Fi n a n c e i ro a p a i x o n a d o p e l o q u e f a z ,
atualmente ocupa a posição de Ceo Blue Coin,
Ceo BFXBank Digital, Fundador Insiders
Capital. Com mais de uma década no mercado
de Educação Financeira.
Sua missão é transformar o mundo e oferecer uma possibilidade clara e
real onde todos possam ser livres e capazes de tomar suas próprias
decisões nanceiras sem prestar contas a intermediários.
Tudo isso de forma simples, rentável, segura e transparente.
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Linkedin: https://br.linkedin.com/in/weldes-campos-2b5a47181
Instagram: https://instagram.com/weldescampos
Twitter: https://twitter.com/weldes_campos

CONCLUSÃO

Não há dúvida alguma de que o projeto descrito neste documento se
refere a uma revolução histórica, tanto para a vida nanceira e a
criptomoeda, quanto para a vida de quem com ela se relaciona. Uma
oportunidade única de combinar estabilidade nanceira com a liberdade
nanceira.
Descentralizada, segura, inovadora e rentável são algumas das virtudes que
contribuem para essa idealização. Nossa proposta torna-se uma
oportunidade, talvez única para muitos, de mudar para melhor a forma de
lidar com a própria trajetória de vida e as aspirações de muitos.
A BFX nasce com a missão de transformar a forma como nos relacionamos
com o cenário nanceiro. Tendo em vista a singularidade e complexidade
das transações nanceiras, a BFX surge para simpli car também o acesso
de todos ao mundo dos cripto ativos que através de Exchanges e Carteiras
P2P podem adquirir de forma simples e intuitiva os nossos ativos para que
possam fazer um lucro substancial da utuação causada pela atividade do
mercado.
O potencial da Blue para liderar o cenário global de cripto ativos é claro,
pois seus criadores têm um propósito efetivo que nunca foi abordado por
nenhum outro projeto em qualquer avaliação anterior.
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O trabalho árduo da equipe de gestão e a con ança da comunidade
colocarão a BFX no lugar que ela merece: Entre as maiores e mais
completas criptomoedas, com uma ampla plataforma de cripto ativos
aberta a todos, além de uma presença marcante em todos os países, em
todos os cantos do planeta Terra.
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