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Ø1
A VISÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO
Em nosso cotidiano, somos frequentemente confrontados por situações
onde instituições centralizadas definem as regras que devemos seguir.
Sem entrar em detalhes se tais regras beneficiam o bem-estar da
maioria ou atendem aos interesses pessoais de poucos, o fato é que as
estruturas centralizadas precisam de muito tempo para se adaptarem a
novos desafios.
Esse ritmo de adaptação pode nunca ter sido um problema real no
passado, mas hoje nosso mundo requer uma progressão muito mais
rápida, pois nossa sociedade global está enfrentando muitos desafios
complexos e desconhecidos. Esses desafios se manifestam numa
escala global em questão de horas/dias. Pode ser uma pandemia se
alastrando de forma mais rápida por conta de nossa alta mobilidade, ou
até nossa luta em achar nossa própria identidade enquanto nossas
atividades digitais são continuamente monitoradas e vendidas sem
nossa concessão. Muitas vezes devemos lutar para obter tratamento
igualitário, obter acesso a coisas básicas (tais como comida, saúde,
amor) e nos permitir a amadurecermos, amadurecer nossas visões, e
consequentemente, nosso mundo.
Logo, a ideia da centralização como "o único caminho viável" parece
ser coisa do passado. Nosso mundo precisa de um poder inovador que
possa implantar soluções mais rapidamente do que qualquer instituição
poderia, em termos gerais. Para responder aos desafios atuais no
ritmo que nossa geração precisa, abordagens descentralizadas são
uma de nossas mais poderosas armas.
A descentralização em sua essência significa dispersar o poder
decisório entre todos os "níveis" de uma hierarquia. Nossa comunidade
seguiu o caminho idealizado por Ryoshi para a comunidade SHIBA, ela
“se envolveu com Shiba” (por favor consultem o artigo original escrito
por Ryoshi e o capítulo abaixo desse, “Quem é Ryoshi”), e
desenvolveu um projeto verdadeiramente centralizado, no qual tanto
sua estrutura quanto seus membros podem livremente adaptar-se em
prol do cumprimento dos ensejos da comunidade da melhor maneira
possível.
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Ø1
SOLUÇÕES DESCENTRALIZADAS
Acreditamos que criptomoedas estão resolvendo e almejando
solucionar vários problemas relacionados às formas que estruturas
centralizadas operam. Por exemplo, a descentralização garante que
pessoas possam ter controle direto de seus ativos e NFTs, e possam
livremente manusear arte entre diferentes plataformas e produtos,
jogos etc, gerando renda como lhes convir, dependendo das soluções
comerciais disponíveis no mercado. Nosso objetivo é disponibilizar o
máximo de soluções possíveis.
Nossa comunidade implantará ideias e recursos para apoiar artistas e
projetos de forma igual. Sem mais barreiras. Por exemplo, arte será
disponibilizada com base em sua qualidade e na percepção das
pessoas acerca dela, não com base em regras de um comissário de
exposições ou de galerias artísticas, possivelmente tendo seus
interesses como prioridade. Soluções descentralizadas evitam a
concentração de poder nas mãos de poucos, e nós faremos nossa parte
para contribuir para o processo de descentralização ao lado de outros
ativistas do cripto-espaço e do público em geral.

$SHIB COMO NOSSO MODELO PRINCIPAL
$SHIB foi fundado com o objetivo de romper com formas de finança
centralizadas e sua equipe de desenvolvimento permanece
trabalhando em prol disso. Ryoshis Vision busca tomar uma direção
similar rompendo com indústrias centralizadas tradicionais.
Com planos de tornar-se uma organização descentralizada autônoma
(DAO), A Ryoshis Vision busca romper com o setor de entretenimento
e tecnologia criando recursos que beneficiam artistas, criadores,
players e muitos outros agentes de diferentes setores.
Algumas das indústrias para as quais estamos desenvolvendo
serviços são: música, jogos, arte e design.
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Ø2
QUEM É RYOSHI?
Ryoshi é nossa inspiração, e o fundador do Shiba Universe, um
vibrante e descentralizado ecossistema criado com o intuito de
empoderar o indivíduo através da tecnologia blockchain.
Como definido por Ryoshi durante a fundação do Shiba,
“(…) Temos deixado bem claro desde o ínicio que ninguém está
no controle. Ninguém está encarregado de nada, ninguém é
responsável e ninguém possui as chaves para este reino.”
Ryoshi deixou claro para o mundo que Shiba começou como, e
sempre será, a pura realização de uma comunidade
descentralizada e perpétua.
Ryoshi deu a todos nós o presente do autopoder, ou em suas
próprias palavras, “um processo de autorrealização empreendido
através do campo blockchain.” Nos alinhamos com a visão de
Ryoshi e decidimos tornar essa visão realidade pela implantação
de nosso token, “Ryoshis Vision.”
Leia a visão completa de Ryoshi aqui.
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Ø3
O QUE É RYOSHIS VISION?
Ryoshis Vision ($ RYOSHI) é um token ERC20 comunitariamente
gerido no blockchain Ethereum, criado por nossa desenvolvedora,
Wifey, com a intenção de honrar a visão pura do grande Ryoshi.
Os três objetivos principais do token Ryoshis Vision são:
• Possibilitar iniciativas comunitárias e projetos em serviços
alinhados com nossos principais valores;
• Recompensar holders através de tokenomics deflacionárias
e mecanismos de queima de tokens embutidos;
• Encorajar a comunidade a votar e participar em decisões
relacionadas ao projeto (DAO).
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Ø4
EXPLICAÇÃO DO TOKEN
RYOSHIS VISION ($RYOSHI)
Nossa percepção do pedido por parte da comunidade do SHIBA INU
acerca de queimas de tokens combinada com nosso alinhamento com
a visão de Ryoshi de tomar iniciativa resultou num “apelo à ação” por
parte de nossa membro Wifey, no qual gerou o token Ryoshis Vision,
iniciando um segundo experimento alinhado com os principais valores
de Ryoshi. Estávamos entusiasmados em seguir o exemplo da equipe
de desenvolvimento do ShibaSwap colocando as nossas ideias em
ação.

ESCLARECIMENTOS
Embora $ RYOSHI
contribua para o incrível
ecossistema ShibaSwap e
esteja alinhado com os
valores essenciais de
Ryoshi, somos um token

GERAÇÃO / LANÇAMENTO /
TOKENOMICS

independente do atual
projeto ShibaSwap.

PROCESSO DE GERAÇÃO
Na esperança de responder a este pedido da comunidade $ SHIB por
“queimas de tokens” da melhor maneira possível, seguimos uma
geração inicial semelhante à do $ SHIB, gerando um suprimento total
de 1 quatrilhão de tokens - o máximo possível pelo blockchain
Ethereum, conforme projetado pela VB - e também queimamos metade
do estoque inicial.
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Ø4
GERAÇÃO / LANÇAMENTO /
TOKENOMICS (CONTINUAÇÃO)
PROCESSO DE GERAÇÃO (CONTINUAÇÃO)
Tokens Originalmente Gerados:
1,000,000,000,000,000 (um quatrilhão) em 7 de agosto de 2021
Tokens inicialmente queimados no endereço do contrato $ SHIB:
500,000,000,000,000 (quinhentos trilhões) em 8 de agosto de 2021
Endereço do Contrato Ryoshis Vision:
0x777e2ae845272a2f540ebf6a3d03734a5a8f618e

LANÇAMENTO INICIAL

PROCESSO DE LANÇAMENTO
Ryoshis Vision teve seu fair launch na blockchain Ethereum em 7 de
agosto de 2021. Não houve pré-vendas nem tokens atribuídos aos
membros da equipe nem a quaisquer outras partes envolvidas antes
do lançamento.

TOKENOMICS

100% de nossos tokens de
liquidez queimados no endereço
$SHIB
• Implementado
apenas no
ShibaSwap

Nossos smart contracts têm 3 características principais:
• Queima de 1% de toda transação (incluindo, compras,
vendas e transferências) para Wallet #1
• 1% de distribuição de toda transação para a pool de
recompensas (Wallet #3) para que seja distribuída para
holders de xSHIB no ShibaSwap.
• Proteção contra atividades de bots de trade sandwich.
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Ø4
GERAÇÃO / LANÇAMENTO / TOKENOMICS (CONTINUAÇÃO)
DEFLAÇÃO
1% de toda transação é queimada em um endereço $SHIB.
Entendemos que um suprimento de tokens deflacionários cria um
ambiente favorável a Buy & Hold, onde o Buy & Hold em longo prazo é
recompensado - conforme o suprimento de tokens reduz, o valor dos
tokens restantes aumenta proporcionalmente.

POOL DE RECOMPENSAS
Além do mecanismo de queima de 1%, 1% de cada transação de $
RYOSHI é distribuído para o pool de recompensas (Wallet # 3), que
é distribuído em ciclos.
Nosso primeiro reward cycle: retribuindo ao ShibaSwap e
holders xSHIB.
Sentimos que é nosso prazer e obrigação reconhecer a incrível
iniciativa da equipe ShibaSwap que nos inspirou a tomar uma
ação.
Optamos por recompensar o ecossistema ShibaSwap conforme o procedido:
• Distribuição igual de $ RYOSHI a todos os holders de xSHIB,
possibilitando-os a receber igualmente recursos vindouros.
• Exclusividade para o ecossistema ShibaSwap no lançamento,
adicionando ao seu volume de transações e valor bloqueado total
(TVL), o que contribui para outras recompensas ShibaSwap
regulares.
Nosso primeiro ciclo de distribuição começou 2 semanas após o
lançamento do Ryoshis Vision, e distribuiu mais de $ 200.000 USD e
mais de $ 1 milhão de dólares de nosso pool de recompensas para
mais de 81.000 holders de xSHIB. Futuras distribuições do nosso
reward cycle atual para holders de xSHIB ocorrerão em um período de
20 semanas para este respectivo ciclo.

Continua na próxima página…
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Ø4
GERAÇÃO / LANÇAMENTO / TOKENOMICS (CONTINUAÇÃO)
POOL DE RECOMPENSAS (CONTINUAÇÃO)
Embora a Shibarmy e Ryoshiarmy sejam comunidades diferentes,
nosso amor pelos nossos amigos da Shibarmy é ilimitado e o desejo de
cooperação é expresso abertamente. Esperamos estar contribuindo
lado a lado com todo o ecossistema global e de criptomoedas.

PROTEÇÃO CONTRA BOTS DE TRADE SANDWICH
Nossos smart contracts têm uma proteção embutida no código contra
bots de trade sandwich permitindo apenas 1 transação por bloco por
carteira evitando que tais bots atuem.
Os bots de trade sandwich são programas que localizam
transações pendentes e colocam uma ordem de compra e de
venda ao mesmo tempo com o objetivo de coletar a diferença entre
a ordem de compra / venda naquele momento. Evitar tais bots
significa mais tokens para você.
Sem bots de trade sandwich, os esforços de alguns em tentar
manipular o preço são inúteis. Queremos que nossa comunidade
humana prospere sem que se preocupem em competir com a
tecnologia avançada dos bots.
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Ø5
CONSTRUINDO UMA COMUNIDADE
Depois de nosso lançamento, indivíduos criativos e talentosos ao
redor do mundo se reuniram em apoio ao token Ryoshis Vision
($RYOSHI), e começaram a compartilhar seu trabalho e ideias para gerir
uma base sólida para nosso futuro. Como resultado, nossa comunidade nasceu.

FORTALECIMENTO DA MARCA
DESDE O INÍCIO
Para dar uma cara à nossa comunidade e começar a trabalhar em
nossa marca, decidimos escolher uma logo, e organizamos um
concurso. Nossos membros da comunidade se perguntaram como a
marca poderia estar de acordo com os ensejos e a visão de Ryoshi.
Vemos Ryoshi como um amante dos animais - conforme mostrado
com a criação do token com um símbolo de cachorro $ SHIB, e por
ele sempre impersonar um gato no mundo digital.
Depois de uma reflexão profunda, escolhemos um logotipo de nosso
adorável gato da Ryoshis Vision. Ryoshi simboliza que cães e gatos
vivem amigavelmente, e nossa comunidade espera que Shiba Inu
(cachorro) e Ryoshis Vision (gato) desenvolvam um vínculo
inseparável. Nosso amável gato meditativo representa o amor de
Ryoshi pela clareza, igualdade e comunidade. O rosto que cobre o gato
significa que você não precisa de olhos para ter uma visão verdadeira.
Vemos com nossos corações e não com nossos olhos. Lembre-se,
somos todos Ryoshi!

MENSAGEM ESECIAL PARA NOSSOS ARTISTAS DA COMUNIDADE
Durante nosso concurso de logos, fomos surpreendidos ao descobrir
que somos abençoados por ter tantos artistas incríveis, muitos dos
quais estão conosco desde o início e trabalham sem fim em prol da
comunidade.
A equipe desse projeto gostaria de reconhecer e agradecer
profundamente nossos artistas em nome de toda a comunidade pelo
trabalho maravilhoso e crucial que realizam. Esse projeto não seria
possível sem vocês.
RYOSHI.VISION
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Ø5
FORMAÇÃO DA EQUIPE DESTE PROJETO
Desde o lançamento, a equipe do projeto foi formada e continua a
crescer conforme os valores fundamentais de descentralização de
Ryoshi. A equipe é formada por membros da comunidade que
decidiram abraçar o projeto com dedicação, tempo e energia. Todos os
quais foram impulsionados por vozes da comunidade durante os
estágios iniciais do projeto. Agora temos uma equipe diversificada e
multifuncional de voluntários com diferentes origens, fusos horários e
conjuntos de habilidades, para ajudar a garantir que o Ryoshis Vision
esteja representando nossa comunidade da melhor maneira possível a
todos os momentos.
A força de nossa comunidade é o que norteia o nosso futuro. Ryoshis
Vision foi construído pela comunidade, para a comunidade, e o seu
sucesso depende da comunidade. Como a visão original de Ryoshi
esclarece, não há qualquer financiamento, time centralizado, ou
liderança direta. Tudo o que a equipe do projeto almeja é fornecer a
melhor estrutura possível para que nossa comunidade use-a e
prospere.

MODERERAÇÃO POR VALORES PRINCIPAIS
Wifey deu exemplo de como ser moderadora, pondo nossos principais
valores de igualdade, inclusividade e bondade a frente de toda
interação. Esses valores se tornaram os princípios pelos quais
atuamos, garantindo o mais alto nível de comportamento ético em
nossa moderação e em atividades do projeto.
Pelo espírito da transparência, nós fizemos nossa (nada exaustiva) lista
de responsabilidades de moderação aberta a revisão de nossa
comunidade para garantir que sejamos responsabilizados por nossas
ações. Tenha certeza de que damos as boas-vindas e encorajamos a
contribuição da comunidade, e convidamos a sugerirem e darem ideias
sobre diferentes projetos e iniciativas. Encorajamos todos a ler isso e
também ler nossos artigos, encorajamos a interação social e visitas a
grupos de bate-papo no Reddit, Telegram e Discord. Entre em contato
conosco e receberemos você. Acreditamos que boas relações sempre
podem ser construídas quando ambos os lados estão abertos para que
todos possamos aprender, evoluir e prosperar.
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Ø5
OBJETIVOS E VALORES
Nossa principal meta do projeto é apoiar a expansão da gama de
recursos oferecidos a Ryoshiarmy, a Shibarmy e o ShibaSwap, a
Comunidade e Fundação Ethereum, e para toda a criptoesfera,
nessa ordem especificamente. Como nosso objetivo é contribuir e
cooperar apenas, e nossa estrutura de projeto permite a adaptação
a fim de melhor integrar e cooperar com outras comunidades e
parceiros, todos compartilhando os valores de Ryoshi tais como:

IGUALDADE :: INCLUSIVIDADE :: INICIATIVA ::
RETRIBUIÇÃO À COMUNIDADE :: BONDADE
• IGUALDADE: Somos Ryoshi. Todos são bem-vindos em
nossa comunidade. Somos todos igualmente importantes.
• INCLUSIVIDADE: Aceitar primeiramente todo ser humano de
coração. Não segundamente. Somos uma comunidade diversa e
inclusiva que é capaz de transmitir muitas ideias e pontos de vista
em direção a um objetivo comum proativo e positivo.
• INICIATIVA: Nós nos unimos e agimos para construir um futuro
próspero e sustentável para nós e para as próximas gerações.

RETRIBUA AO

CRYPTO,
PARA ÁS

PESSOAS,
E AO

NOSSO
PLANETA

• RETRIBUIÇÃO À COMUNIDADE: Nossa comunidade é o que
norteia nosso futuro. Todo o projeto foi construído pela
comunidade e seu sucesso depende da comunidade, pois só
podemos fazer a diferença se nossa comunidade for forte. De tal
forma, nossos recursos provenientes do projeto devem ser
cuidadosamente elaborados com a intenção de retribuir à
comunidade de várias maneiras.
• BONDADE: Porque é uma das interações humanas
fundamentais que aproxima as pessoas e facilita o
desenvolvimento de relações de confiança em todos os níveis.
Bondade gera bondade.

Continua na próxima página…
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Ø5
OBJETIVOS E VALORES (CONTINUAÇÃO)
Nossa comunidade crescerá e se expandirá pelo mundo todo. Nossa
meta é oferecer recursos que excedam os limites do cripto-espaço,
alcançando vários nichos que são majoritariamente controlados por
instituições centralizadas. Conforme abordado anteriormente, as
instituições centralizadas muitas vezes não se adaptam às
necessidades do nosso mundo no ritmo necessário, e vemos como
nossa responsabilidade possibilitar esse progresso.
Queremos expandir a consciência global sobre a importância das
criptomoedas e da descentralização em nossas vidas e para o nosso
futuro. Acreditamos que essas são as questões pelas quais devemos
nos perguntar e meditar um pouco.
Entendemos que, em última instância, todas as nossas ações
devem contribuir para um mundo melhor onde a interação entre as
pessoas seja fácil e amigável. Queremos um mundo livre de
propagandas, onde nenhuma agenda oculta esteja conduzindo
nossa cultura e nossos costumes, e perturbando nosso processo de
desenvolvimento e autonomia para nos tornarmos autênticos.
Deveríamos aprender a nos entender e seguir nossos próprios
interesses sem sermos enganados.
Nosso meio ambiente deve ser preservado e protegido de todas as
formas. Ryoshis Vision visa desenvolver recursos que encorajarão
qualquer esforço positivo em prol do nosso planeta (por exemplo,
contribuir para a redução da pegada de carbono global), e ajudar a
criar um mundo sustentável para as próximas gerações.
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Ø5
CONFIGURAÇÃO DO PROJETO E DAO
Qualquer projeto verdadeiramente descentralizado deve considerar
primeiramente a comunidade em todas as suas ações. Portanto, ter
uma DAO é uma necessidade. Ryoshis Vision está criando uma DAO
que dará à comunidade a capacidade de votar em coisas como:
• Futuro do projeto e sua formação
• Decisões relacionadas a marca
• Incubadora de Projetos: Vote em novos recursos a serem
avaliados e implementados
• Interação com diferentes recursos, ajudando-os a se
moldarem ao que você achar melhor
• Uso dos recursos da carteira do projeto
• Uso das recompensas do pool de recompensas
• E outras coisas

A forma exata de
implementação da DAO
está sob análise e
possíveis soluções serão
discutidas com a
comunidade na próxima
etapa. As atualizações de
desenvolvimento sobre
nossa DAO serão
anunciadas em nosso site
e nossas plataformas de
mídia social.

EQUIPE
Ao contrário de uma empresa tradicional, a Ryoshis Vision não tem
CEO, COO, CFO ou folha de pagamento. A Ryoshis Vision reconhece
a importância da transparência para os investidores, pois eles estão
investindo dinheiro real e, portanto, confiança deve ser estabelecida.
Mesmo uma iniciativa descentralizada requer uma estrutura para
funcionar. Gostaríamos de apresentar a estrutura na qual a equipe
está trabalhando atualmente.
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Ø5
EQUIPE (CONTINUAÇÃO)
• A equipe de desenvolvedores: Wifey e membros do projeto
dedicados a conceitualizar, avaliar, implementar, implantar, e
finalmente prover manutenção e suporte para ferramentas e
serviços.
• A equipe administrativa: Focada em operações e marketing, o
time administrativo coordenará as ações entre o time de
desenvolvedores e toda a comunidade através do time de
coordenação garantindo que os pensamentos da comunidade
sejam considerados primordialmente. O time administrativo
determinou a base para que todos do time do projeto possam
operar.
• A equipe de coordenação: Garantindo que a comunicação entre
a comunidade seja boa e clara o máximo possível. Membros do
time de coordenação serão responsáveis por um ou mais
departamentos de acordo com as necessidades do projeto. Além
disso, vários coordenadores podem prestar apoio a um
departamento específico.
• Os departamentos: A fim de lidar com muitas atividades
diferentes, nossa equipe de projeto segue uma abordagem ágil
em uma estrutura tipo startup onde departamentos são criados e
podem se mover livremente dentro da comunidade para prestar
apoio às atividades à medida que elas surgem.
Nossos membros da comunidade podem livremente decidir juntarse a um ou mais departamentos. Solicitamos um período
experimental para garantir o alinhamento com nossos valores
essenciais em todas as interações.

Essa estrutura permite que a
equipe do projeto se
locomova rapidamente e
descentralize quaisquer
atividades uma vez que a
necessidade seja
identificada. É flexível e pode
ser flexionada a qualquer
momento aumentando o
número de grupos de
trabalho e subdividindo-os de
acordo com o interesse da
comunidade. Por exemplo,
se o "departamento de
entretenimento” estiver se
tornando muito complexo
para administrar, nosso
departamento pode ser
dividido ou suplementado por
outros departamentos a
serem criados, como grupos
de jogos, música e shows

Aqui estão os principais departamentos existentes no momento:
> Arte/Design
> Programação/Ferramentas
> Gestão de Documentos
> Entretenimento
> Marketing
> Moderação
> Redes sociais
> Gabinete de Compliance
RYOSHI.VISION
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Ø6
RECURSOS
Nossos recursos são produtos da comunidade ou de interações
comerciais que portarão os valores da nossa marca no coração a
todo instante. Almejamos sempre fortalecer nossa marca. Apenas
uma marca forte que reflita contribuições positivas ao mundo
adicionando recursos reais às nossas vidas de formas diferentes
farão sucesso a longo prazo.
Seria impensável selecionar um único recurso ao Ryoshis Vision, pois
isso definitivamente limitaria nosso potencial. Portanto, nosso primeiro
recurso a ser apresentado é a nossa incubadora de projetos
descentralizada.

INCUBADORA DE PROJETOS
DESCENTRALIZADA
Sendo uma incubadora de projetos, ela nos permite considerar muitas
funções para o nosso futuro. Estamos fornecendo uma estrutura para
iniciativas comunitárias e parcerias para facilitar a implantação de
recursos sob ou em alinhamento com nossa marca.
Nossa equipe do projeto trabalhará incessantemente para preparar a
avaliação de muitas iniciativas para que nossa comunidade possa
ajudar a decidir quais projetos implementar.
Nossos projetos na incubadora também terão um cuidado especial no

Os requisitos para realizar
uma proposta inicial serão
formalizados
harmonicamente com o
fortalecimento de nossa
marca durante a fase de
implantação dos recursos
iniciais. Se está interessado
em propôr uma ideia, entre
em contato com nossa
equipe e nós te guiaremos
através desse processo.

que diz respeito a melhorar a nossa experiência de usuário no mundo
digital.
O processo de avaliação da nossa incubadora de
projetos é exemplificado a seguir:

Proposta Descartada
Proposta Inicial

Avaliação
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Ø6
ALOCAÇÃO SSLP AP:
UM PRESENTE DO SHIBASWAP PARA RYOSHI
Nosso segundo recurso apresentado neste documento é uma
revisão da alocação do bônus do par de liquidez ShibaSwap (SSLP)
AP que aconteceu logo após o lançamento. Nossos holders de
tokens podem optar por fornecer liquidez ao ShibaSwap e ganhar
BONEs. Gostaríamos de dar mais detalhes sobre este momento
incrível, pois isso mostra o potencial de uma coexistência amigável,
onde todos apoiamos nossa cripto-comunidade para expandir cada
vez mais seus limites.
Inicialmente, ficamos muito felizes em poder retribuir ao SHIBA com
nossa distribuição de recompensas aos holders de xSHIB e
exclusividade ao ShibaSwap no lançamento. Pouco tempo depois,
ficamos entusiasmados quando a equipe ShibaSwap atribuiu AP bônus
ao par SSLP RYO-Eth. Aceitamos este gesto como uma recepção
calorosa em nossa estreia, e usamos este momento para demonstrar
de volta todo o nosso apreço, admiração e respeito pela equipe
ShibaSwap, e direcionar essas palavras para toda a comunidade
SHIBA com muita gentileza e respeito.
Hoje, farming do par SSLP RYO-ETH conceberá uma
recompensa de alocação de BONEs de 20 APs.

MECANISMO DE QUEIMA DE TOKENS
O tokenomics integrado ao nosso token Ryoshis Vision já é um
recurso por si só. Ao queimar 1% de cada transação no endereço $
SHIB, garantimos que o valor do nosso token aumente para todos os
holders do token. Esta é a maneira mais igualitária de distribuir os
ganhos aos holders dos tokens garantindo benefícios especialmente
ao Buy and Hold a longo prazo.
Para garantir que nossa comunidade saiba quantos tokens foram
queimados em cada bloco e todos os blocos, e mais informações como
o preço atual, a atual quantidade de moedas em circulação, o número
de holders, o saldo da carteira morta, etc, nosso mecanismo de queima
também será lançado em nosso Dia da Visão junto de nosso novo

website.
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Ø7
PROPOSTAS DE PROJETOS
E TÓPICOS EM AVALIAÇÃO
Além dos recursos mencionados acima, nossa incubadora de projetos
tem recebido muitas ideias que estão em diferentes fases de análise.
Algumas são propostas iniciais, enquanto outras já estão na fase de
implementação. Por questões de marketing, não estaremos divulgando
quais recursos e suas respectivas fases.

MARKETPLACE DE NFTS
Não há dúvidas que temos que ter um Marketplace de NFTs.
Sendo uma comunidade abarrotada de artistas incríveis, entendemos
que é nossa obrigação fornecer um mercado onde nossos artistas
possam prosperar e também apoiar outros artistas da comunidade para
se beneficiarem diretamente da exposição à nossa comunidade.
Estamos abertos à possibilidade de ter nossa arte presente no maior
número possível de Marketplaces de NFT. De qualquer forma, no
entanto, certamente implantaremos nosso próprio mercado de NFT
com tokenomics integrado com o intuito de recompensar holders e
artistas.

BENS PÚBLICOS / PLATAFORMA DE SERVIÇOS
Nosso objetivo é facilitar interações entre pessoas. Estamos
trabalhando numa plataforma para facilmente possibilitar que
profissionais ofereçam bens e serviços.

ENTRETENIMENTO
MÚSICA
Devido a presente situação em nosso mundo, mas também
pensando em nosso futuro, é de nosso entendimento que a forma
que fans e artistas interagem mudará. Hoje temos limitações
de mobilidade devido a situação da pandemia, e amanhã teremos
dificuldades em reduzir a pegada de carbono que a humanidade
está formando em nosso planeta. Permitir formas alternativas de
interação possibilitará novos modelos de negócios que estão sendo
considerados por nós.
RYOSHI.VISION
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Ø7
ENTRETENIMENTO (CONTINUAÇÃO)
MÚSICA (CONTINUAÇÃO)
Estamos trabalhando numa plataforma para dar suporte a alguns
desses novos modelos de negócios e esperamos trazer notícias sobre
esse recurso num futuro próximo. Nosso objetivo é usar essa
plataforma para apresentar as criptomoedas a muitos interessados,
tornando-os holders de Ryoshi desde o início, e desenvolvendo seu
interesse, conhecimento e compreensão acerca das criptomoedas e
da descentralização.
Além disso, artistas amadores da comunidade que desejam fazer
parte desta iniciativa certamente serão considerados, e esperamos
poder apoiar suas estreias de várias formas.

GAMES
Nossa comunidade puxou o assunto de “desenvolvimento de jogos”
desde o início, e era óbvio que os jogos iriam
fazer parte do nosso projeto. Estaremos fortalecendo nossa marca
e personagens, e focar em enredos para jogos individuais
e colaborativos com outras comunidades. Temos metas de
nos implementar tanto em jogos indies quanto jogos AAA .

E-SPORTS
Mais do que desenvolvimento de jogos, nossa marca e
comunidade apoiarão a estreia de equipes de eSports da Ryoshi,
pois esta é uma forma eficaz de reunir comunidades e divulgar
nossos valores essenciais. E além disso, nós amamos jogos.

METAVERSE
Ter nosso próprio metaverso para dar suporte a recursos voltados
para a comunidade é algo que vemos como uma necessidade para o
nosso futuro. Criar um metaverso é certamente uma tarefa
desafiadora que envolverá muitas considerações diferentes, e nossa
equipe está trabalhando para atingir esse objetivo também.
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Ø7
E MUITO MAIS…
Nossa comunidade e projeto são um organismo orgânico flexível
construído sobre alguns valores principais e disposta a colaborar e
apoiar iniciativas alinhadas com nossa marca. Além dos recursos
mencionados acima, estaremos trabalhando em produtos e serviços
para envolver e facilitar a interação entre os membros da comunidade e
as pessoas em geral. Ryoshis Vision visa tornar tudo possível para
possibilitar ideias viáveis em inovações disruptivas, moldando o futuro
para ser o que só podemos imaginar em nosso presente: um mundo de
amor, confiança e bondade, onde os negócios existem para servir as
pessoas e as pessoas existem para cumprir todo o seu potencial.
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Ø8
GABINETE DE COMPLIANCE:
CONSTRUINDO UMA RELAÇÃO DE
CONFIANÇA COM NOSSOS INVESTIDORES
Entendemos que as relações de confiança são o fator mais
importante para o sucesso a longo prazo dos projetos, pois é um prérequisito para permitir que as equipes colaborem abertamente, e
mantenham um ambiente amigável preservando um elevado nível de
motivação. Isso incentiva a eficiência e produtos de alta qualidade.
Para contribuir com o estabelecimento de uma relação de confiança
entre a equipe, nossa comunidade e nossos parceiros, nosso projeto
criou um gabinete de compliance com a intenção de:
• Garantir que as diretrizes que descrevem os processos internos
sejam seguidas diariamente.
• Distribuir relatórios acerca de questões que a comunidade
julgue necessárias
• Definir a estrutura necessária para o trabalho em conjunto com
empresas de auditoria externa para a segurança do código e
padrões de qualidade

PROJETO DE CARTEIRA MULTISIG
Uma das primeiras ações do nosso gabinete de compliance foi
recomendar a criação de uma carteira de projetos para receber
doações a ser utilizada no apoio ao desenvolvimento do nosso projeto.
Como somos todos a favor da transparência, especialmente devido ao
fato de que nossa equipe de administração é formada pela
comunidade, nossa carteira de projetos é uma carteira multisig com 5
signatários, onde pelo menos 3 devem aprovar uma transação. No
nosso contexto atual, isso significa que pelo menos um membro
doxxado deve aprovar a transação, dando ainda mais transparência à
comunidade.

Continua na próxima página…
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Ø8
PROJETO DE CARTEIRA MULTISIG (CONTINUAÇÃO)
Em relação a isso, a equipe do projeto gostaria de reforçar sua confiança
em Wifey e na equipe de desenvolvedores nesse processo de
construção do nosso futuro, e também comunicar a novos investidores
que estamos abertos a conversas cara a cara.
Além disso, nosso projeto de carteira multisig também existe para
recebermos reflexões acerca dos próximos recursos a serem
lançados, permitindo que a comunidade decida como esses fundos
podem ser usados no futuro, por exemplo, para listagens, auditorias e
pagamentos de custos do projeto, como licenças e outras atividades.
A carteira do projeto terá um orçamento alocado para o nosso DAO
conceituado.
Se você gostaria de fazer uma doação para a carteira de
desenvolvimento, por favor, envie qualquer token ERC20 para
este endereço de carteira:
0xc3A0bCF4a7006a6c124f3714F87508D2c325c8Ff
Agradecemos por sua doação!
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Ø9
UMA PALAVRINHA FINAL A NOSSA
COMUNIDADE E NOSSOS INVESTIDORES
Para finalizar, gostaríamos de reiterar que nosso objetivo com este
documento é prover uma imagem clara de nossa comunidade, projetos
e metas. Esperamos que tenhamos atendido às expectativas de todos
os nossos leitores, e estamos sempre receptivos às suas opiniões na
esperança de que possam guiar o futuro de nosso projeto para a
melhor representação possível de nossa comunidade. Esperamos vêlo em breve como parte de nossa Ryoshiarmy que está mudando o
mundo.
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1Ø
LINKS OFICIAIS
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11
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Este é um documento vivo que, no momento de sua publicação, está
atualizado. Nenhuma informação contida neste documento oferece
conselhos financeiros, conselhos de investimento, conselhos voltados
para trade, ou quaisquer outros tipos de conselho. Ryoshis Vision
sempre recomenda fazer uma consulta com um consultor financeiro
antes de tomar quaisquer decisões financeiras.
Se você realmente comprar Ryoshis Vision, você compreende e
concorda que não está comprando um título ou um investimento.
Você concorda e entende que Ryoshis Vision não pode ser
responsabilizada ou culpada por quaisquer perdas pessoais ou
tributações que possam incorrer a você ao investir em criptomoedas.
Você concorda que o time Ryoshis Vision está te apresentando
produtos “no estado em que se encontram” e não são requeridos a
providenciar qualquer suporte ou serviços
Você compreende e concorda que Ryoshis Vision não é
responsabilizada, e não pode verificar suas regulamentações e regras
locais concernentes às criptomoedas.
Você entende que Ryoshis Vision não é registrado como uma moeda
digital e você aceita todas as responsabilidades pertinentes às regras
e regulamentações do seu governo local.
Certifique-se sempre que você está em conformidade com as leis
tributárias e regulamentações do seu governo local antes de realizar
qualquer forma de compra.
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