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1. Resumo Executivo
Este documento técnico foi desenvolvido com a intenção de
apresentar o nosso projeto à comunidade, assim como aos
participantes ou interessados em compreender mais sobre o
projeto da Pump Coin.
As seguintes informações apresentadas têm o único objetivo de
prover informações aos possíveis investidores e futuros
contratantes dos nossos serviços, e assim determinar se estão
dispostos a verificar a empresa com a intenção de comprar e
participar no ativo relacionado aos projetos de Pumps, também a
possibilidade de possuir um ativo que poderá alcançar uma
valorização.
Primeiro queremos deixar claro que este documento não está
escrito de acordo, nem sujeito a nenhuma lei ou regulamento de
qualquer jurisdição que vise proteger os investidores.
O conteúdo deste documento, pode ser traduzido para outras
linguagens, mesmo usado para definir canais de comunicação
verbais, ou escritos com potenciais parceiros, ou colaboradores do
projeto. Como resultado da tradução, algumas das informações
contidas neste documento podem ser omitidas, corrompidas ou
falsificadas. No caso de inconsistências entre qualquer tradução
ou comunicação, o Whitepaper oficial em inglês prevalecerá à
dissipação como documento original.
A Pump Coin se reserva o direito de fazer alterações no futuro
WhitePaper* Versões atualizadas do documento, permanecerá
publicado no site http://pumpcoin.tech, e todas as versões
publicadas anteriormente serão consideradas inválidas em todas
as suas intenções e representações.

2. Introdução
Na história das criptomoedas, da existência do Bitcoin até hoje o único
evento que faz o investidor explodir de emoção são os "PUMPS". Ao
pensar nisso, nossa equipe teve a ideia de criar o Pump Coin, uma
moeda para patrocinar centenas de grupos Pumps espalhados no
mundo.
Além disso, Pump Coin é uma moeda voltada para investidores globais
que gostam de valorizar os seus ativos com frequência. Pois, pela
primeira vez na história das criptomoedas temos uma moeda que será
organizada no mundo para que todos entrarem comprando juntos no
exato momento que o sinal for dado no grupo principal.
Contamos com você nesse projeto, venha surfar nas ondas da Pump!

2.1 Projeto Criptomoeda
 O que é o PUMPCOIN?
PUMPCOIN nasceu como uma criptomoeda direcionada ao crescimento, que se baseia
na impulsão completa deste e outros projetos blockchain, apoiados pela equipe da
PUMP, sob o pagamento da nossa própria moeda.

 Nosso Blockchain
A PUMP é (100%) de código aberto, com mineração e PoS (Proof of Stake) baseada no
algoritmo Scrypt com limite de fornecimento de 350 milhões de moedas. Nossa
estrutura Proof of Stake, é implantada em favor da nossa natureza, queremos ser
amigáveis com ela, enquanto oferecemos a nossa comunidade outra maneira saudável
de investir, aproveitando isto para fortalecer o projeto e receber a mais pessoas.
A Utilidade do projeto baseia-se em ser a base de uma equipe para a impulsão do
crescimento não só em nosso projeto, mas também através da movimentação dos
demais grupos parceiros da Pump coin"

3. Utilidades Pump Coin
PUMP COIN! Apenas esse nome já dá ideias e imaginações
na mente dos leitores / investidores. Então vamos aos
detalhes das Utilidades da PUMP COIN:

3.1 - Grupos de Pump Globais
Sabemos que atualmente existem milhares de grupos Pumps pelo
mundo, em redes sociais, principalmente no Telegram e Discord.
Pensando nisso, nossa equipe buscará parceria com vários grupos
Pumps e de Sinais, principalmente em exchanges com maiores
volumes ou usuários ativos, como a grande Binance ou pequenas,
mas conhecidas como, por exemplo a Crex24. Além disso, o nosso
alvo principal será encontrar parceiros que recebam Pump coin como taxa de
mensalidade para os participantes de seus específicos grupos. Esse será um dos nossos
principais focos, pois a mensalidade é uma ferramenta continua da liquidez, fazendo
com que a moeda PUMP seja constantemente movimentada nas exchanges.

3.2 - Airdrops Participativo
A ideia principal é que os Pumps nos grupos Parceiros sejam
lucrativos em Pumpcoin, fazendo com que todos que
participarem dos Pumps usando acima de um valor combinado
pelo adms dos grupos, ganharão um certo valor de Pumpcoin. Se
o combinado foi entrar com 0.1 BTC por participante daquele
Pump específico, todos que entraram com 0.1 BTC, receberá um
certo valor de Pumpcoin de bônus. Isso fará com que os Pumps globais sejam cada vez
mais volumosos e impactante. Pois, cada pessoa que cumprir a meta de satoshis, vai
estar satisfeito com o prêmio recebido em Pumpcoin (isso inclui um valor já envolvido
na parceria com o ADM desse tal grupo específico).

3.3 - Airdrops Exclusivos
Pumpcoin disponibilizará um Grupo exclusivos de sinais e Pumps
também, e neste grupo exclusivo, nossas recompensas serão as
melhores de todas. Ou seja, participe dos nossos Pumps e seja
assinante mensal dos nossos sinais e terá sempre recompensa
extraordinária em Pumpcoin.

3.4 - Mensalidade Sinais Binance
No grupo citado acima, trabalharemos com traders mensalistas
que pagarão suas mensalidades em Pumpcoin. Receberão até 5
sinais diariamente para ser um trader de sucesso através dos
nossos sinais de qualidade.

3.5 - SINAIS DE PUMP EXCLUSIVO PUMPCOIN
Você pode estar se perguntando se é igual ao tópico acima, mas
esse fala exclusivamente de Pumps apenas para nossa
comunidade, em várias exchanges (inclusive Crex), não deixando
de relembrar que incluirá o mais esperado, os famosos Pumps
trimestrais na Pumpcoin que será a marca eterna para honrar o
nome escolhido que tem.

4. Especificações
 Nome oficial: Pump Coin
 Ticker: PUMP
 Algorithm: Scrypt
 Max Supply: 350 Milhões
 PoS: 1% ao mês
 15 anos para atingir o Max supply de 350 Milhões
Github: https://github.com/freakcoderz/pumpcoin/releases

5. Carteira para Móvel
Uma carteira digital móvel é um programa utilizado para enviar e
receber Bitcoin ou outras criptomoedas, além de também servir para
checar e acompanhar o saldo. A função de uma carteira é armazenar
chaves públicas e privadas e interagir com a blockchain.
Uma carteira mobile é um programa que roda no formato de aplicativo
para smartphone ou tablet. Ela é bastante prática para realizar
pagamentos no dia a dia. Porém, é importante salientar que se o usuário
não fizer um backup desta carteira, ele corre riscos de perder o acesso
aos fundos em caso de perda do aparelho celular ou tablet.
A Intenção de colocar essa informação em nosso Whitepaper, traz a
importância de mostrar à tona algo que muitas pessoas esquecem de
usar, pois, atualmente observamos que a maioria dos investidores em
Criptomoedas estão confiando demais em deixar seus ativos em
exchange.
Recomendamos fortemente a não deixar Pumpcoin nas Exchanges,
apenas em caso de envio para venda no mesmo instante.
Lembrando atenciosamente que exchange não é wallet. Ela aparenta
ter wallet, mas não é a sua wallet.
Então finalizamos esse tópico reforçando. Usem as wallets exclusiva da
Pumpcoin (móvel e computador). Só assim suas moedas estarão 100%
seguras.

6. Roteiro (Road Map)
T3 - 2020

T2 - 2020

T4 - 2020

Pré-venda

Expansão da comunidade na
América do Sul

Contrato oficial com +50 grupos
de Pump

Listagem Crex24

Lançamento do Grupo Global
Pump Coin

3° Pump Coletivo Global

Contrato oficial com +15 grupos
de Pump

Contrato oficial com +30 grupos
de Pump

3° Pump na PUMPCOIN

1° Pump Coletivo Global

2ª Exchange

3ª Exchange

1° Pump na PUMPCOIN

2° Pump Coletivo Global

Pedido de listagem no CMC

Carteira móvel

2° Pump na PUMPCOIN

T1 - 2021

T3 - 2021

T4 - 2021

Expansão comunitária
na Europa
Contrato oficial com
+100 Grupos de Pump
6° Pump Coletivo Global

Expansão da
comunidade na ÁFRICA
Contrato oficial com
+150 Grupos de Pump
7° Pump Coletivo Global

4° Pump na PUMPCOIN

6° Pump na PUMPCOIN

7° Pump na PUMPCOIN

4ª Exchange

6ª Exchange

7ª Exchange

Expansão comunitária
na Ásia
Contrato oficial com +70
grupos de Pump
4° Pump Coletivo Global

T2 - 2021

5° Pump Coletivo Global
5° Pump na PUMPCOIN
5ª Exchange

7. LINKS
Enlaces
 Website: http://Pumpcoin.tech
 Github: https://github.com/freakcoderz/pumpcoin/releases
 Explorer: http://explorer.pumpcoin.tech/

Social
 Twitter: https://twitter.com/PumpCoin2020?s=08
 Telegram: http://t.me/pumpcoin2020
 Discord: https://discord.gg/cJ7Cpz

"Nós teremos a mesma força do Touro que fez aquilo com
o Bitcoin em 2017 "

