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ATENÇÃO
Este Token de Utilidade, não é uma oferta de valores mobiliários ou um esquema de
investimento coletivo.
Recomenda-se aos contribuintes que leiam atentamente este documento e realizem a
devida avaliação. Este White Paper foi desenvolvido com a colaboração de nossos
assessores de mercado financeiro e dos nossos consultores jurídicos.
1- Aviso Geral
Recomenda-se aos contribuintes que leiam atentamente este: documento e realizem a
devida avaliação dos riscos, de acordo com suas definições pessoais.
O Token Reuse foi oferecido na forma de um Smart Contract BEP20, tecnologia Binance
SmartChain e, ante a própria essência dessa tecnologia, uma vez executado, este contrato
não pode ser alterado. O usuário declara ciência de que a XTrader Software LLC, criadora
do Token Reuse não age enquanto agente de impostos e compreende que, o usuário é
responsável por seguir as leis de impostos vigentes em seus países. Este whitepaper
consiste em um prospecto do projeto denominado Token Reuse, com a previsão de
objetivos, estrutura, mapa estratégico de implementação, elementos legais que envolvem o
tipo de segmento e o contexto em que se insere. Os prospectos aqui realizados não dão
qualquer garantia ao usuário de que serão atendidas todas as previsões contidas neste
documento, visto que dependem de fatores externos e mercadológicos.
Qualquer perda, prejuizo ou desvantagem que o usuário possa vir a ter ou identificar em
razão da participação no projeto são assumidas e absorvidas exclusivamente por este.
Em geral, os usuários e participantes deste tipo de projeto entendem que, ao ingressar no
mercado de Criptomoedas, ingressarão em uma operação de alto risco e que pode resultar
em perdas sobre o valor despendido. Nenhuma informação prestada nesse whitepaper ou
em nossos sites deve ser considerada como conselho de investimento. A XTrader Software
LLC não oferece para nenhum de seus usuários a opção de comprar ou vender os tokens
como um investimento.
O usuário tem ciência de que está submetido às regras e leis vigentes no país em que vive.

2. Introdução
O mercado mundial de moedas digitais está em ebulição. Em 2009 foi criada a "Bitcoin",
moeda baseada na criptografia desenvolvida pelo MIT (SHA256), cuja existência só foi
possível mediante a criação concomitante do "Blockchain", que foi primeiramente definido
no código fonte original do Bitcoin. Portanto, o Bitcoin está intimamente ligado no que diz
respeito ao surgimento do Blockchain.
A definição original foi criada em 2008 coma publicação do artigo "Bitcoin: A Peer-to-Peer
Eletronic CashSystem", publicado por Satoshi Nakamoto (cuja real identidade foi
recentemente revelada pelo empresário australiano Craig Wright, que se identificou como
sendo Satoshi Nakamoto) Apesar das provas técnicas de sua identidade nas primeiras
transações de Bitcoin no Blockchain ainda há controvérsias sobre isto. Em 2009 o código foi
lançado como código aberto.
Assim, em 2009 começava a rede do Bitcoin quando foram minerados os primeiros Bitcoins
e transacionados no Blockchain.
As criptomoedas formaram a base tecnológica do Blockchain, tendo recebido o interesse de
bancos, empresas e organizações governamentais.
Desde então, modificações têm sido feitas a partir da versão original e novas aplicações
atreladas ao Blockchain.
Em 2014, surge o termo "Blockchain 2.0" usado para descrever um novo projeto de banco
de dados distribuído do Blockchain.
Em 2015, o jornal The Economist descreveu uma das implementações da segunda geração
do Blockchain, o Ethereum, como "uma linguagem de programação que permite usuários
escrever contratos inteligentes (Smart Contracts) mais sofisticados [-]". Tal descoberta
permitiria a formação de "organizações autônomas descentralizadas" (DAO), companhias
virtuais baseadas apenas em um conjunto de regras provenientes desta nova geração do
Blockchain.
Em 2015, o mercado financeiro previu montante de um bilhão de dólares em investimento
em tecnologia ligada ao Blockchain, segundo pesquisa do jornal CCN.
Atualmente existem mais de 1200 moedas digitais sendo negociadas em diferentes
plataformas no mundo. O site CoinMarketCap.com, que faz o ranking de negociação de tais
moedas, indica que o Marcketcap de todas as moedas juntas em breve ultrapassará a casa
dos USD200 bilhões

Na revolução do Blockchain, cujas moedas virtuais têm sido lançadas constantemente,
verifica-se que estas não estão ligadas às corporações que têm por base a produção, o
serviço e a propriedade ou qualquer outro tipo de ativo.
Todas as moedas buscam se colocar no mercado, mas sem qualquer lastro, apesar de
buscarem novas tecnologias, como é o caso da Binance SmartChain, BSC.
A Binance SmartChain, por sua vez, traz a maior das transformações no Blockchain,
possibilitando os Smart Contracts, conforme já mencionado, através de Organizações
Autônomas Descentralizadas, o que é perfeito para agilizar as cadeias produtivas das
empresas.
Com a plataforma Binance SmartChain, a internet que foi a revolução da informação nas
últimas quatro décadas, como e-mail, a World Wide Web, as ponto com, as mídias sociais,
a internet móvel, o Big Data ("indústria de grande banco de dados") entre outras inovações,
passou-se a ter um novo conceito para a internet: a "internet de valor".
Com a plataforma Binance SmartChain, tudo a que se pode atribuir valor poderá ser
enviado pela internet via Blockchain, como dinheiro, créditos, títulos de propriedades de
imóveis, votos, ações, ou seja, qualquer tipo de ativo. Esta é a Revolução do Blockchain,
conforme defendem Don Tapscott e Alex Tapscott na obra "Blockchain Revolution - Como a
tecnologia por trás do Bitcoin está mudando o dinheiro, os negócios e o mundo".
Diante do desenvolvimento da tecnologia Binance SmartChain para o Blockchain, e o
aquecimento do mercado de criptomoedas, chegou se à maior viabilidade para a criação do
Sistema Reutilize, uma Unidade des Tratamento de Residuos baseada na Economia
Circular, visando atender a todo o processo de reciclagem e reutilização de residuos que
será impulsionada pelo Token Reuse.

3. Token Reuse
O Token Reuse é um token criado na plataforma da Binance. SmartChain para ser o
principal ativo de trocas por produtos e serviços oriundos do Sistema Reutilize, com
descontos que podern chegar a 50% dos valores de mercado.
Alguns exemplos de produtos são:
- Créditos de reciclagem;
- Casas construidas com blocos plásticos (feitos a partir de material reciclável);
- Materiais construtivos (blocos, pavers, etc.);
- Produtos artesanais criados a partir de material reciclável; Consultorias e serviços
através de nossos parceiros;
- Crédito para depósito de RCC.
- A valorização do Token Reuse será regida pela lei da oferta e procura.
Inicialmente, a vantagem que o Token Reuse traz, em virtude do seu preço de lançamento,
é a possibilidade de adquiri-lo com grande potencial de valorização, uma vez que o projeto

que fundamenta a criação do token gerará um enorme interesse em investidores fazendo,
provavelmente, com que o preço suba de forma vertiginosa, devido a sua inovação e poder
de abrangência.
Inicialmente, será colocado à disposição do mercado, apenas um lote promocional de 15
milhões de tokens.
- Haverá liquidez contínua, geradas pelos produtos da XTrader, na qual 20% de todo
ingresso de capital ao projeto será alocado em corretoras onde a XTrader opera com seus
produtos e toda a lucratividade obtida com os robôs XTrader, será utilizado para geração de
liquidez ao Token Reuse.
Além do que já foi exposto, o Token Reuse foi feito com uma quantidade limitada de tokens,
ou seja, há uma grande possibilidade de haver a escassez no mercado.

4. Sistema Reutilize
O Sistema Reutilize nasce do desejo de proporcionar impacto social e ambiental, trazendo a
Gestão de até 95% dos Resíduos Sólidos Urbanos, direcionando cada um deles ao destino
ideal para que seja reaproveitado e rentabilizando, solucionando assim o problema do Lixo
nas cidades, auxiliando as cooperativas e cooperativados, promovendo a conscientização
da comunidade à importância da redução e separação do mesmo.
Ou seja, uma Unidade de Tratamento de Residuos baseada na Economia Circular, visando
atender a todo o processo de reciclagem e reutilização de resíduos, sejam eles plásticos,
vidros, papéis, alumínio, lixo! orgânico, hospitalar, eletrônico e eletrodoméstico.
A missão do Sistema Reutilize é proporcionar soluções ágeis,
competentes e sustentáveis aos resíduos proporcionando à comunidade, sustentabilidade,
garantindo benefícios econômicos, ambientais e sociais.
Visamos a educação e capacitação da comunidade de resíduos através de atividades,
ações e cursos que vão aumentar a autoestima deles, a qual mel
horará sua produtividade e bem-estar.

5. Detalhes do Token Reuse
1. Detalhes do Token
Compliance - BEP-20
Nome - Token Reuse
Símbolo - REUSE
Decimais - 18
Quantidade – 100.000.000
Contrato do Token - 0xaE159F7Fe4eAeaFc72d22CF8657dCF3043E0D8E9

Contrato Auditado - https://github.com/ContractWolf/smart-contractaudits/blob/main/ContractWolf_Audit_TokenReuse.pdf
2. Finalidade
ESTÁGIO 3: O Token Reuse é um ativo digital de trocas por produtos e serviços
oriundos do Sistema Reutilize, com descontos que podem chegar a 50% dos valores
de mercado.

6. Roadmap
Nossa equipe sempre agirá com o devido cuidado para minimizar a perda potencial de
ativos. Uma vez que os Smart Contracts sejam implantados no Binance SmartChain como
código imutável, é particularmente crucial que todo o procedimento seja rígido e facilmente
atualizável para lidar com possíveis erros. Como parte do processo de desenvolvimento,
contamos com profissionals independentes e auditoría de software para todos os Smart
Contracts, além do nosso pipeline de verificação interna. Esta rotina de teste abrangente
tem um prazo de execução que é refletido no cronograma de lançamento previsto. Os
recursos do Token Reuse serão lançados na seguinte ordem:
1º trimestre de 2022
-Definição do Staff;
-Criação do Token REUSE;
-Definição da cidade piloto para o Sistema Reutilize;
-Parceria com fornecedor de casas construídas a partir de materiais recicláveis;
-Fechamento da parceria com a empresa Leve Blocos para a fabricação dos blocos
plásticos para a construção civil.

2º trimestre de 2022
-Início das rodadas de pré-venda do Token REUSE;
-Início dos testes para a Unidade de Compostagem;
-Início da estruturação para implementação da Unidade de RCC;
- Início das Ações de Educação Ambiental nas escolas municipais em parceria com a
Secretaria de Educação da cidade piloto.

3º trimestre de 2022
- Início da estruturação para a implementação da Usina de Blocos Construtivos;
- Início das negociações com outros países para exportação dos blocos oriundos da
Usina de Blocos.

4º trimestre de 2022
- Início da estruturação do Centro Educacional do Sistema Reutilize;
- Implementação da iniciativa 'Saco Verde', oferecendo à comunidade um incentivo e
orientação à separação do lixo;
-Inicio das negociações com possíveis parceiros para o Centro Educacional;
-Início das negociações para a comercialização dos adubos oriundos da Unidade de
Compostagem.
1° Trimestre de 2023
- Início da estruturação do Setor de Produção de Artesanato com Recicláveis;
- Abertura das vagas para cooperados que têm interesse em produção de
artesanato a partir dos recicláveis;
- Fechamento de parcerias com Artesãos para ministração de cursos aos cooperados;
2° Trimestre de 2023
- Início dos testes para a estruturação da Horta Social;
- Início da seleção das familias que receberão as doações da Horta Social;
- Ação Social com crianças da comunidade para ensinar sobre, plantio, cuidados com
a horta e colheita;
3° Trimestre de 2023
- Início da estruturação do Setor de Geração de Energia;
- Início da estruturação do Chalé Urbano feito a partir dos Blocos fabricados pela
Usina de Blocos do Sistema Reutilize.

4º Trimestre de 2023
- Início da estruturação do Centro de Convivència,

7. Conclusão

A existência da tecnologia Binance SmartChain paraBlockChain viabilizou a criação da
Token REUSE, objetivando impulsionar o comércio de produtos e serviços gerados pelo
Sistema Reutilize.
As inovações que o Sistema Reutilize traz, bem como a utilização do Token REUSE, em
virtude da utilização dos smart contracts da plataforma Binance SmartChain, são inúmeras
como descrito neste White Paper, destacando-se o fato de que, além de toda
inovação/beneficios trazidos pelo Sistema Reutilize, há a emissão de uma quantidade
limitada de tokens.
O Sistema Reutilize veio para revolucionar todo o processo de reciclagem e reutilização de
residuos, proporcionando a Gestão de até 95% dos Residuos Sólidos Urbanos, promovendo
a potencialização da renda dos Agentes de Coleta e Cooperativados e acarretando inclusão
e ascensão àqueles que cuidam do Meio Ambiente.

