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O QUE É?
O SAVEBEE é um Security Token criado na rede BSC Binance Smart
Chain, que é uma Plataforma de computação descentralizada de
blockchain voltada para smart contracts e aplicações descentralizadas.
A função do Token SAVEBEE é muito além de ser um valor monetário
para troca como é o dinheiro. Quem os compra está investindo seu
dinheiro na preservação do meio ambiente e ainda recebe a expectativa
de lucro financeiro pela valorização deste criptoativo.

O Projeto SAVEBEE
O problema a ser resolvido
Você sabia que das mais de 300 mil espécies de plantas conhecidas, em
torno de 90% depende do intermédio de outro ser vivo para a
reprodução, e as abelhas são fundamentais para a reprodução destas
plantas, sendo as mais eficientes polinizadoras e únicas especialistas,
por se alimentarem exclusivamente de néctar e pólen.
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De acordo com artigo publicado na revista Science, a presença das
abelhas diminuiu em quase 50% na América do Norte, e em proporções
ainda mais alarmantes no resto do planeta.

As abelhas - silvestres e domésticas - realizam cerca de 80% de toda a
polinização em todo o mundo. Uma única colônia de abelhas pode
polinizar 300 milhões de flores por dia. Os grãos são polinizados
principalmente pelo vento, mas frutas, nozes e vegetais são polinizados
pelas abelhas. Mais de setenta das 100 principais culturas alimentares
humanas - que fornecem cerca de 90 por cento da nutrição mundial são polinizadas por abelhas.
Quase 90% das espécies de flores silvestres dependem dos
polinizadores, assim como 75% das plantações de alimentos.
Com o aquecimento global, estamos presenciando uma grande
destruição da flora, essencial para os biomas cada vez mais devastados,
aumentando todos os tipos de danos ambientais, uma vez que as
plantas estão relacionadas, entre outras funções, com o regime de
chuvas, com a manutenção do solo e com a garantia de um ambiente
saudável para a sobrevivência de várias espécies. Portanto, ao retirar a
cobertura vegetal de uma área, estamos afetando diretamente a fauna
daquela região, desencadeando desequilíbrios ecológicos gravíssimos.
A ideia é promover a proteção das abelhas como importantes agentes
de polinização e renovação da flora silvestre e áreas agrícolas. Existem
mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo, a grande maioria,
abelhas solitárias, ou seja, aquelas que não vivem em colmeias, mas que
são essenciais para a polinização e sustentação do meio ambiente. Elas
são determinantes para a reprodução das plantas bem como quais vão
dominar a paisagem.
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A nossa missão é auxiliar na preservação das abelhas, através da
manutenção das matas silvestres e apoio à agricultura orgânica e
sustentável, fazendo do nosso planeta um lugar melhor para viver.
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O que está matando as abelhas?
As abelhas estão morrendo por uma variedade de fatores, tais como,
pesticidas, seca, desmatamento, incêndios florestais, déficit nutricional,
poluição do ar, aquecimento global e muitos outros. Muitas dessas
causas estão inter-relacionadas.

INVISTA EM VOCÊ, INVISTA NO PLANETA
Ajude a apoiar organizações de proteção
Quando você apoia e investe em SAVEBEE, parte do valor será revertida
para pesquisa de soluções sustentáveis em parcerias com universidades
e organizações de proteção ao meio ambiente, e doações a entidades
como o GreenPeace, WWF e outras, em projetos que apoiam a
causa.
Apoiaremos projetos que serão analisados pelos colaboradores do
projeto, biólogos, engenheiros ambientais e especialistas envolvidos
com a causa.
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Investiremos em projetos que auxiliam a diminuição do aquecimento
global através de ações como reflorestamento através de plantação de
mudas, semeadura direta e sistemas agroflorestais, agricultura ecológica
e conservando as matas ciliares. Auxiliando
diretamente
na
restauração das populações de abelhas saudáveis, haverá melhora na
polinização, o que, por sua vez, melhora o rendimento das colheitas e a
sustentação da flora de forma natural e eficiente, melhorando com isso
a filtragem da água, produção de oxigênio e controle de doenças e
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SAVEBEE FARM - play to earn
A SAVEBEE lançará na segunda fase do projeto, a primeira versão da
plataforma de jogo, do tipo play to ern, para ajudar a arrecadar fundos
e promover mais ganhos aos investidores da SAVEBEE e aos projetos
apoiados.
SAVEBEE Farm é um jogo online com foco na blockchain e na
preservação das abelhas. O objetivo do jogo é construir uma “fazenda”
de abelhas onde os jogadores poderão ao longo do tempo retirar
ganhos, onde toda transação realizada no jogo, uma parte será doada
aos projetos de preservação das abelhas.
Inicialmente o jogador faz um investimento em SAVEBEE para participar
do jogo, com esse investimento ele recebe uma colmeia para sua
fazenda e tokens HONEYCOMB, para comprar os recursos do jogo e
incrementar sua fazenda e seus lucros. Com esse investimento o
jogador inicia sua fazenda que poderão ser reinvestidos para aumentar
sua produção, ganhar mais HONEYCOMB e futuramente converter
para SAVEBEE.
Com o passar do tempo o jogo receberá updates com muitas novidades
como criação de abelhas NFT com efeitos especiais e batalhas para
defender as colmeias
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Parte dos tokens gerados serão destinados a plataforma earn to play
para compra de HONEYCOM, que são tokens de bonificação que
poderão ser negociados entre os jogadores, ou ainda poderão ser
utilizados para trocar por mais SAVEBEE, valorizando sempre o seu
investimento.
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DESMEMBRANDO
1 TOKEN SAVEBEE ESTIMATED VALUE = US$ 0,00012
1 HONEYCOMB* = 0,001 SAVEBEE
*HONEYCOMB = COIN USED IN SAVEBEE Farm (earn to play)

CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
SUPPLY = 200.000.000
PRECISÃO = 12 CASAS

Distribuição equipe de sustentação
Para garantir a continuidade do projeto e melhorias contínuas foram
separados 10% dos ativos gerados que serão alocados para uma
carteira ativada com várias assinaturas (assinatura do tipo “multisig”).
Estes tokens serão distribuídos seguindo uma sequencia de intervalos
de no mínimo 60 meses a fim evitar retiradas em massa do projeto.

Total conta dev
Equipe Developer = 4%
Este fundo será para que os nossos desenvolvedores, administradores e
equipe de marketing mantenham foco em tempo integral no
ecossistema SAVEBEE.
Queremos que todos continuem a construir e melhorar sempre a nossa
comunidade.
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Essa alocação permitirá que cada um dos desenvolvedores voluntários
seja compensado por seu investimento inicial no SAVEBEE e também
oferecerá salários para que possam trabalhar exclusivamente na
colmeia do SAVEBEE nos próximos anos.
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Equipe adm
Equipe Administradores = 3%
Os Administradores são os especialistas em negócios que permitem que
a equipe de desenvolvimento tenha um grupo confiável de
administradores, implantados em vários canais, para garantir um espaço
seguro onde se construa uma comunidade com tranquilidade e
segurança.
Equipe Marketing = 3%
O ecossistema SAVEBEE é ainda mais impressionante quando você
considera que uma equipe especializada implemente estratégias de
marketing internacionais, que farão do SAVEBEE um nome forte em
criptomoeda, compartilhando as posições entre as criptomoedas mais
valorizadas do mercado.
ABELHAS RAINHAS - NOSSOS INVESTIDORES
Abelhas Rainhas são as responsáveis pela sustentação do projeto, que
são todos os investidores, entusiastas pela natureza e pela preservação
ambiental, para isso, 40% dos tokens estarão a disposição para
venda na primeira fase. e 30% na segunda fase, com o
lançamento do SAVEBEE Farm.
Estes tokens serão distribuídos em duas fases distintas do
projeto.
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SAVEBEE FARM - Earn to Play
Para alimentar o ecossistema da SaveBee Farm, será criado o token
HONEYCOMB, que dará ainda mais estabilidade ao SAVEBEE como
moeda, permitindo que usuários aumentem a liquidez do token e
consigam gerar rendimentos através da plataforma earn to play.

QUEIMA
Dos 10% dos tokens reservados para queima, no primeiro
semestre serão queimados 5% e o restante em 20 etapas.
DISTRIBUIÇÃO SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
10% será destinado a projetos que auxiliam na diminuição do
aquecimento global através de ações como reflorestamento, plantação
de mudas, semeadura direta e sistemas agroflorestais, agricultura
ecológica, conservação das matas ciliares, projetos sociais para
conscientização da importância da preservação e recuperação de áreas
degradadas, usando abelhas como principais agentes polinizadores,
entre outros.
Todos os projetos apoiados serão descritos e acompanhados através da
comunidade SAVEBEE através do site https://savebee.org e suas
redes sociais.
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Disponibilização no mercado
A disponibilização destes tokens no mercado será feita da seguinte
forma:
FASE 1 - Publicação para venda na PancakeSwap
Total de 50 milhões de tokens.

FASE 2 - Lançamento Game - SAVEBEE FARM
Lançamento Token NFT Honeycomb para o SAVEBEE Farm primeiro trimestre 2022.
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ROADMAP

Versão 1.0 do White Paper (Documentação Oficial);
Arrecadação de fundos privados iniciais;
Divulgação inicial nas mídias sociais;
Inicio da pré venda para investimento integral no ecossistema SAVEBEE;

Oferta Pública e Lançamento Oficial com Listagem na PancakeSwap;
Primeiras ações com projetos de recuperação ambiental;
Apoiar o desenvolvimento de produtos físicos com a marca SAVEBEE por
nossa comunidade de forma descentralizada;
Disponibilização de 50 Milhões de tokens para venda;
Geração de conteúdo por meio de mídias sociais com a divulgação de
parcerias e projetos;
Lançamento da primeira versão do jogo SAVEBEE Farm (earn to play)
com pagamentos em bônus HONEYCOMBS.

Apoio a projetos selecionados e doações para projetos de ONGs como
GreenPeace, WWF e outras;
Iniciar projetos de reflorestamento com apoio de empresas parceiras;
Campanhas nas mídias sociais em apoio à agricultura orgânica e
sustentável;
Campanha no Twitter para entrar nos Trending Topics com a hashtag
SAVEBEE;
Investimentos em marketing para expansão e adoção do SAVEBEE
como projeto sustentável em todo o mundo.
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SAVEBEE atingindo o TOP 100
global de criptomoedas.
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CONCLUSÃO
Pretendemos com nossas ações, iniciar um processo de mudança de
comportamento e mentalidade no planeta, começando de um a um,
como as abelhas, de forma organizada, firme e sob a liderança das
abelhas rainhas, aqui representadas por todos os indivíduos que
participam da comunidade como investidores em um projeto
importante e relevante para o futuro de todos.
Faça parte da nossa comunidade. Faça sua parte pelo planeta.

ECOSSISTEMA

SAVEBEE
SaveBee
Criptocurrency

SaveBee Farm
Play to Earn

SaveBee
Projects

Rev 1.1 - 09/2021

9

