
 

 

 

 

 

Nome: Tutipila 

Token: $Pila 

  Tutipila.com 

Contrato: 0x731eb04c1013f9c5fe94ba8707b98de3b3a2d39f 

 

 

Pilinha 

  
A 1ª criptomoeda Brasileira      rodando na rede Fantom Opera 

 

• https://medium.com/@tutipila 

• https://twitter.com/tutipila 

• https://facebook.com/Tutipila 

• https://reddit.com/r/Tutipila/ 

• https://instagram.com/tutipila 

• https://discord.gg/4E82HFwYQR 

• https://t.me/tutipila 

Email para contato: tutipila@protonmail.com 

on Fantom 
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A Tutipila    $Pila é o primeiro projeto brasileiro rodando na 

rede Fantom Opera, que detém uma tecnologia incrível com algoritmo 

baseado em consensus, com alta velocidade nas transações e taxas muito 

baixas, sendo uma moeda ecologicamente correta (algoritmo de baixíssimo 

consumo energético pois não necessita mineração) e com alta 

escalabilidade para uso no dia-a-dia.   

Graças a rede Fantom Opera, todas as transações em Pila são 

totalmente auditáveis através do contrato: 

https://ftmscan.com/token/0x731eb04c1013f9c5fe94ba8707b98de3b3a2d39f 

  

https://ftmscan.com/token/0x731eb04c1013f9c5fe94ba8707b98de3b3a2d39f


 

 

Nós fundadores – Piratoshi Namakonha     - e a equipe Pilinha 

temos como foco principal ajudar a popularizar a rede Fantom Opera no 

Brasil, portanto desenvolvemos um tokenomics revolucionário inédito 

criado pelos especialistas e investidores do Tio Patinhas Cripto Club. 

 
 Depois de montar um verdadeiro time escalando as mais variadas 

criptos, e testando todas elas, acabamos conhecendo e nos maravilhando 

com o desempenho da Fantom e sua escalabilidade para transações 

instantâneas, e com taxas baixíssimas que nenhuma outra cripto consegue 

bater.  

 

 

Já tínhamos em mente um tokenomics diferenciado, e conhecer as 

ferramentas de desenvolvimento disponíveis na rede Fantom Opera nos 

incentivou a colocar esse tokenomics em prática. 

O sonho da Pila brasileira para uso no dia-a-dia finalmente pode 

se tornar realidade.  

Sim, a Pila é mais rápida que o PIX. Sim, você pode usar pra fazer 

transações de centavos. Não, você não precisa de conta em banco.  



 

 

 

Com supply total de 13.000.000 Pila, com liquidez inicial baixa 

de apenas 1.000.000 Pila, e uma campanha de airdrops constantes, que 

garantirá que ninguém possa comprar todos os tokens ou praticar rugpull.  

 
Decimais: 6 

Supply total: 13.000.000,000000 (treze milhões) 

Slippage na pool: 3% 

 
Reserva para airdrops agendados no roadmap:    1.000.000 

Pools de Liquidez par WFTM:      1.000.000 

Pools de Liquidez par FIAT (USD, BRL, etc):    1.000.000 

Pools de Liquidez par Dex (ZOO, BOO, SPIRIT, etc):   1.000.000 

Pools de Liquidez par Cex (BNB, CRO, etc):   1.000.000 

Farms:          3.000.000 

Santuários e ONGs:        1.000.000 

Petshops e clínicas credenciadas:     1.000.000 

Deployer/Desenvolvimento:       3.000.000 

 

 

A baixa liquidez inicial somada aos airdrops constantes visa 

tornar a Tutipila atraente para quem busca realizar day trade, ao mesmo 

tempo que beneficiará holders de longo prazo.   

Então é só guardar uns pilas! 

 

Também faremos doações para instituições de ativismo da causa 

animal sempre que o token estiver valorizado. Já temos uma lista de 

instituições que vamos destinar uns pilas, mas queremos ampliar essa 

lista. Portanto, estamos abertos para que você entre em contato com 

nossa equipe para falar mais do seu projeto e estudarmos uma parceria. 

O objetivo é auxiliar na interação econômica entre pessoas e 

instituições dispostas a ajudar e resgatar os animais em condições de 

vulnerabilidade. A lista vai de cuidadoras, a pessoas que atuam no 

resgate, castração, e atendimento médico voluntário, até santuários 

animais.  

Oferecendo uma plataforma financeira de transações confiáveis e 

instantâneas graças a rede Fantom Opera, a Tutipila possibilita que os 

membros da comunidade da causa animal possam se beneficiar com a adoção 

das criptomoedas em larga escala no Brasil. 



 

 

 

2021 

✓ Nasce a Tutipila    

✓ Primeiros testes das pools de liquidez na Zoo Dex, PaintSwap, 

SpookySwap, ShibaSwap, SpiritSwap, HyperSwap e WakaSwap 

✓ Publicação do White (Pink) Paper, Tokenomics e Roadmap 

✓ Divulgação das mídias sociais 

✓ Listagem na Zoo Dex 

✓ Listagem no DeBank e Rabby Wallet 

 

2022 

✓ Primeiro airdrop V.I.P. 

✓ Aumento da liquidez nas pools 

✓ Primeira doação em Pila para “Anjos da Bom Jesus” and “Santuário 

Voz Animal” 

 

2023 

o Listagem em mais Dex/Swaps 

o Listagem na CoinGecko e CoinMarketCap 

o Primeira campanha pública de airdrop 

o Lançamento do material de marketing e da primeira campanha 

o Publicação dos resultados dos primeiros meses do lançamento 

o ???? 

 

  



 

 

 

Nós da equipe Tutipila    nos colocamos a disposição através de 

nossas mídias sociais e email de contato para conversarmos, 

esclarecermos quaisquer dúvidas que possam ter ficado, e principalmente 

para expandirmos essa comunidade, firmar parcerias e desenvolver novos 

projetos com a Pila. 

 

 

Mídias sociais: 

• https://medium.com/@tutipila 

• https://twitter.com/tutipila 

• https://facebook.com/Tutipila 

• https://reddit.com/r/Tutipila/ 

• https://instagram.com/tutipila 

• https://discord.gg/4E82HFwYQR 

• https://t.me/tutipila 

 

Email para contato: tutipila@protonmail.com 

 

 

#Tutipila #Pila #Crypto #CriptoBrasil #MaisRápidaQueUmPIX 

#TaxasMenoresQue1Centavo #Fantom #FantomOpera #FantomFDN #FTM #Airdrop 

#Airdrops #MoedaDoPovo #GreenEconomy #Sustentabilidade #Blockchain 

#MetaMask #Criptomoedas #Cryptocurrencies #FinançasDescentralizadas 

#Wallet #SejaSeuPróprioBancoAondeVocêEstiver  
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