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A Money on Chain lança 
incentivo de mineração de 
liquidez para detentores de BTC
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MONTEVIDÉU, Uruguai, (07 de dezembro de 2020)

A Money on Chain tem o prazer de anunciar que está lançando 
um programa de mineração de liquidez como um incentivo para 
os detentores de bitcoins. O programa MOC Liquidity Mining 
concederá tokens MoC para aqueles que possuem o token BPro. 
O novo programa torna a manutenção do BPro ainda mais 
atraente, pois adiciona ao conjunto existente de benefícios 
oferecidos aos usuários. 
Já existem várias vantagens em manter tokens BPro. Isso inclui 
alavancagem gratuita fornecida pelos detentores do stablecoin 
Dollar on Chain (DOC), juros pagos no token RSK, rBTC de 
comerciantes que compram o token longo BTCX e taxas pagas 
pelos usuários da plataforma Money on Chain. 

Com o lançamento do MOC Liquidity Mining, os detentores de 
tokens BPro também receberão tokens MoC como recompensa. 
Após o evento de geração de tokens da oC, os detentores da 
oC poderão participar da governança do protocolo Money on 
Chain, alcançando um dos valores centrais do projeto como 
uma plataforma DeFi: a descentralização.

Manuel Ferrari, cofundador da Money on Chain, afirma: “Ao 
projetar a Money on Chain, demos consideração especial aos 
detentores de bitcoin. Como tal, implementamos vários 
incentivos como uma forma de tornar mais atraente para os 
usuários contribuir com seus colaterais para o ecossistema da 
Money on Chain.”

De acordo com os termos do programa MoC Liquidity Mining, 
14.000 tokens MOC serão distribuídos diariamente entre todos 
os titulares de BPro. A distribuição total de tokens será 
monitorada e pode estar sujeita a alterações no futuro. 
Atualmente, o plano é permitir que os detentores de BPro 
reivindiquem seus tokens MOC 30 dias após o evento de 
geração de tokens. 

https://www.iovlabs.org/


MONTEVIDÉU, Uruguai, (07 de dezembro de 2020)

A Money on Chain tem o prazer de anunciar que está lançando 
um programa de mineração de liquidez como um incentivo para 
os detentores de bitcoins. O programa MOC Liquidity Mining 
concederá tokens MoC para aqueles que possuem o token BPro. 
O novo programa torna a manutenção do BPro ainda mais 
atraente, pois adiciona ao conjunto existente de benefícios 
oferecidos aos usuários. 
Já existem várias vantagens em manter tokens BPro. Isso inclui 
alavancagem gratuita fornecida pelos detentores do stablecoin 
Dollar on Chain (DOC), juros pagos no token RSK, rBTC de 
comerciantes que compram o token longo BTCX e taxas pagas 
pelos usuários da plataforma Money on Chain. 

Com o lançamento do MOC Liquidity Mining, os detentores de 
tokens BPro também receberão tokens MoC como recompensa. 
Após o evento de geração de tokens da oC, os detentores da 
oC poderão participar da governança do protocolo Money on 
Chain, alcançando um dos valores centrais do projeto como 
uma plataforma DeFi: a descentralização.

Manuel Ferrari, cofundador da Money on Chain, afirma: “Ao 
projetar a Money on Chain, demos consideração especial aos 
detentores de bitcoin. Como tal, implementamos vários 
incentivos como uma forma de tornar mais atraente para os 
usuários contribuir com seus colaterais para o ecossistema da 
Money on Chain.”

De acordo com os termos do programa MoC Liquidity Mining, 
14.000 tokens MOC serão distribuídos diariamente entre todos 
os titulares de BPro. A distribuição total de tokens será 
monitorada e pode estar sujeita a alterações no futuro. 
Atualmente, o plano é permitir que os detentores de BPro 
reivindiquem seus tokens MOC 30 dias após o evento de 
geração de tokens. 

Os detentores de tokens BPro serão capazes de monitorar a 
quantidade diária de tokens MOC atribuídos na plataforma.

O programa será executado de 7 de dezembro de 2020 até 30 
dias após o evento de geração de token, ou até que o MOC 
total alocado para o programa tenha sido atribuído - o que 
ocorrer primeiro.

Mais informações sobre o BPro estão disponíveis aqui.
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Sobre a Money on Chain

A missão da Money on Chain é promover a adoção em massa do Bitcoin. Ele oferece soluções para 
atender às necessidades de diferentes tipos de usuários: um stablecoin totalmente garantido por 
bitcoin (DOC), uma versão de bitcoin que oferece vários incentivos financeiros (BPro) e o token longo 
BTCX alavancado. Todos esses produtos não têm custódia e não exigem que o usuário sacrifique 
suas chaves privadas. Para isso, a Money on Chain desenvolveu um modelo matemático-financeiro 
único e com robustez comprovada, mesmo em situações extremas de mercado. Money On Chain - 
Levando o bitcoin para o mainstream.

Sobre a RSK

A rede RSK é a plataforma de contrato inteligente mais segura do mundo, protegida pelo poder de 
hash incomparável do Bitcoin por meio da mineração de mesclagem. 
A RSK agrega valor e funcionalidade ao ecossistema Bitcoin, permitindo contratos inteligentes, 
pagamentos quase instantâneos e maior escalabilidade.
A rede é dimensionada para até 100 transações por segundo sem sacrificar a descentralização e 
reduz o armazenamento e a largura de banda usando verificação probabilística, detecção de fraude 
e muito mais.

Para obter mais informações, acesse https://www.rsk.co/rsk-blockchain/
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