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Agradecimento inicial a você
Obrigado por utilizar seu tempo para ler nosso whitepaper. Esperamos que as informações
apresentadas aqui permitam que você compreenda o potencial da moeda.

Isenção de Responsabilidade
Este whitepaper é apenas informativo. Seu conteúdo não é uma promoção de venda nem
oferta de valores mobiliários ou títulos financeiros, muito menos cede qualque direito sobre alguma
empresa que esteja subsidiada sob a tutela do criador destes tokens “American bit”. Leia
atentamente o documento para entender todos os processos.
Potenciais compradores de tokens devem avaliar cuidadosamente os riscos e incertezas
associados às negociações de tokens digitais, além de se familiarizar com todas as informações
contidas neste documento antes de fechar qualquer negócio.

Moeda Digital
Toda e qualquer moeda digital, sendo ela fiduciária ou depositada/distribuida sobre uma
tecnologia blockchain, serve para enviar valores do ponto A ao ponto B. Aquelas transações que
ocorrem entre duas partes sem a necessidade da intermediação de um terceiro de confiança são as
chamadas transações P2P (peer-to-peer), que neste caso não podem ser moedas fiduciárias, já que
estas dependem da confiança que o mercado deposita em determinado governo. Por outro lado,
aquelas moedas que utilizam um blockchain para gravação e validação de suas transações são as
moedas criptográficas, como por exemplo bitcoin, ether, waves, litecoin e american bit.....

Moeda Digital – American bit (AMERI)
A American bit (AMERI) é uma moeda P2P que transita sobre o blockchain da Waves
Platform (wavesplatform.com/).
•

Criada, sem a possibilidade de emissão de mais unidades ;

•

Id do token/moeda →B1vTbE9oAJrmdBcwwuybSDE1TmkZHCuFNNvNwiaMEPBP

•

•

37 milhões de unidades criadas e que pretendem ser distribuidas da seguinte forma:
•

25 milhões vendidas em uma ICO que ocorrerá entre 20/04/2018 – 20/06/2018;

•

3 milhões distribuídas aos parceiros que auxiliaram em sua concepção;

•

2 milhões para a equipe de marketing e desenvolvimento;

•

7 milhões de reserva para o seu emissor;

Possui 8 casas decimais de precisão, portanto a menor unidade é 0,00000001 AMERI;
Como a AMERI foi criada sobre o blockchain da Waves Platform ela carrega todos os

benefícios que a própria Waves possui.
•

Custo de envio da moeda de 0,001 Waves;

•

100 transações por minuto, podendo chegar a 65 mil transações por minuto, pois foi
implementado o Waves-NG (waves-ng.wavesplatform.com/);

•

Possui uma plataforma de negociação decentralizada a DEX;
•

Na DEX as ordens de venda ou compras são executadas e custam 0,003 Waves;

•

As moedas AMERI serão negociadas diretamente na DEX;

•

Você poderá comprar suas AMERI com: Waves, Bitcoin, Litecoin, Zcash e qualquer
outro token disponível na DEX, caso você encontre ordens de compra em aberto;

•

Durante a ICO você irá encontrar ordens de vendas de AMERI na DEX da Waves
Platform sendo negociadas ao equivalente a US$ 0,10 em Waves, Zcash, Litecoin ou
Bitcoin, calculado todos os dias às 10:00 (GMT-3) – ESTE SERÁ O CANAL
OFICIAL DA ICO AMERI.

Propostas de Utilização da AMERI
Para aumentar a circulação e o interesse da comunidade pelas moedas AMERI, pretende-se
realizar parcerias com ongs para combate ao aquecimento global e o consumo excessivo de energia,
já que a AMERI é eco friendly. Suas transações são suportadas por LPOS, dentro da plataforma
Waves, reforçando essa idéia e afim de tornar o projeto perene e sustentável será montado um Full
Node Waves, alimentado por energia solar, para, fortalecer a comunidade, reduzir o impacto
ambiental e manter nossa moeda no ar de forma permanente, em conjunto com o Full Node será
liberado o acesso a ele, por meio de uma Pool LPOS, para que os usuários façam o Leasing de suas
Waves e retornaremos 95% das recompensas aos usuários que cederem vossas moedas para leasing
em nosso Full Node, com isso podemos garantir a perpetuedade de nossa moeda.

A AMERI já possui uma uma rede social a (www.fortunesocial.com.br) onde o foco será o fomento
em investimentos, tecnologias e soluções em blockchain e criptomoedas. Com a crescente censura
por parte de algumas redes sociais ao tema bitcoin, blockchain, ico e criptomoedas, essa rede social
vem com o objetivo de suprir essa necessidade. Espera-se que Startups, empreendedores em
tecnologia e em criptomoedas busquem essa rede social como alternativa aos seus negócios, pois
não haverá nenhum tipo de censura a esses temas dentro deste ambiente. Nos mesmos moldes do
fortunesocial.com.br será criada uma WEB RADIO com foco no setor de economia e investimentos
em criptomoedas, criptoativos, criptotokens e afins. E por fim haverá um movimento para a criação
de um sistema pagamentos de contas com a AMERI. Em todos estes ambientes de negócios a
moeda AMERI será consumida, pois os anunciantes na rede social e na web radio só poderão
contratar os serviços de publicidade e/ou impulcionamento de publicações com a moeda AMERI,
não serão aceitas outras formas de pagamento dentro da plataforma, ou seja, cria-se aí um mercado
interno e com um potencial gigantesco, haja vista que cada vez mais as empresas estão migrando
suas verbas de publicidade do mercado publicitário tradicional para o digital e da economia
tradicional para a criptoeconomia.

ROADMAP

Como Utilizar a Waves Platform
Para realizar a compra e as transações com a American bit (AMERI) você deverá criar, ou
ter uma conta na Waves Platform (wavesplatform.com). A instalação e utilização da Plataforma
Waves é bem intuitiva, porém para incluir o token American bit em seu portfólio de compras você
deve seguir os seguintes passos:
Com a Plataforma da Waves instalada em seu computador e sua SEED bem guardada você
terá esse ambiente de trabalho disponível para suas negociações, onde você poderá monitorar os
preços dos seus ativos criptográficos favoritos dentro da Plataforma Waves e algumas Criptomoedas
nos gateway de pagamentos.

Pronto, já conheço o ambiente inicial da Plataforma Waves, agora vamos para a DEX. Para
entrar na DEX que é a exchange decentralizada da Waves você deverá clicar a esquerda no painel
de controle do seu ambiente de trabalho Waves em alguns candles

Ou seja, aquele ícone indicado com a seta acima.

Dentro da DEX você terá esse ambiente de trabalho:

Por padrão o par do gráfico que irá aparecer será Waves/BTC. Para incluir a American bit
em sua lista de negociações você deve seguir o segunte procedimento:
Na barra de busca no canto superior direito faça a busca pelo termo “American”

Aparecerá os seguintes tokens, ou mais, clique com o mouse sobre a palavra “American bit”,
se por acaso não aparecer com essa busca simples, busque pelo ID do token que é:
B1vTbE9oAJrmdBcwwuybSDE1TmkZHCuFNNvNwiaMEPBP

pronto, a AMERI está disponível para troca por Waves

Como foi dito acima durante a ICO haverá AMERI a venda em Waves, Zcash, Litecoin ou
Bitcoin e para trocar o par Waves/American bit por QualquerToken/American bit basta clicar na
busca novamente, mas neste caso clicando sobre a palava Waves, a esquera, que ela poderá ser
substituida por QualquerToken se você souber o nome, ou pelo respectivo ID e no campo em
branco continue buscando por American bit, ou o seu ID

Obrigado por ler esse White Paper e esperamos que ele tenha sido útil para a sua tomada de decisão.
Gratos, equipe AMERI

Entre em contato conosco:
•

Site: http://www.americanbit.com.br

•

E-mail: contact@americanbit.com.br

•

fortunesocial: http://fortunesocial.com.br/timeline&u=AMERI_americanbit&ref=se

•

Reddit: https://www.reddit.com/u/American_bit?utm_source=reddit-android

•

Facebook: https://www.facebook.com/American-bit-180474012697076/

•

Twitter: https://twitter.com/American_bit?s=08

•

Telegram: https://t.me/joinchat/GgSJchJaGMDp639veqdYJg

•

Grupo Oficial WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/FRF9dPUX1DUIlZzFrFlDtM

•

WhatsApp AMERI: +1 (210) 951-1863

