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PÁGINA 01

TRANSPARÊNCIA DE PROJETO

01
02
03
04

VENDA DE NFT
Veja quantos NFTs foram vendidos e
quanto de arrecadação o projeto
obteve

DOAÇÕES
Confira todos os valores doados para
instituições parceiras do projeto Onça
Crypto

SUSTENTABILIDADE
Total investido em plantio de árvores
para zerar a pegada de carbono do
projeto Onça Crypto

NFTS MINTADOS - GIVEAWAY
Conheça alguns dos investimentos e
benefícios distribuidos pelo projeto

PÁGINA 2

VENDA DE NFT
As vendas dos NFTs foram iniciadas no
dia 01 de junho de 2022. Durante todo o
mês, foram vendidos 14 NFTs (mintados no OpenSea)
totalizando um valor de venda de 490 Matic ao projeto.

490

MATIC EM VENDAS

14

NFTs foram vendidos
no total dentro do
OpenSea

PÁGINA 3

DOAÇÕES

24,5

245

Matic foram doados ao
Instituto NEX

Matic foram doados a
instituição SOS
Pantanal

Desde o início, o projeto Onça Crypto tem o
compromisso de ser um projeto de impacto. Por isso,
em nosso contrato destinamos 50% do valor arrecado
em vendas primárias dos NFTs ao Instituto Nex, que
há mais de 20 anos trabalha com a preservação dos
animais silvestres no Brasil.
Outro importante parceiro da causa é o
Instituto SOS Pantanal. De todas as
vendas
primárias
dos
NFTs,
nós
destinamos 5% para conservação do
Pantanal,
bioma
extramamente
importante para as onças.

PÁGINA 4

SUSTENTABILIDADE
O compromisso do projeto Onça Crypto com a
sustentabilidade começa desde a escolha da rede
Polygon, devido seu comprometimento com a
sustentabilidade em zerar sua pegada de carbono.
A cada NFT Onça Crypto mintado o projeto se
compromete com o plantio de uma árvore. Isso é
feito através do Instituto Black Jaguar, responsável
por plantar e emitir o certificado de plantio.
Em junho de 2022 foi totalizado 14 árvores plantadas,
com o valor de R$ 350,00 de repasse ao Instituto
Black Jaguar.

14

Árvores plantadas,
totalizando investimento
de R$ 350 na ação

PÁGINA 5

NFTs MINTADOS - GIVEAWAY
Durante os meses que antecederam o lançamento e
também nos mês de junho de 2022, além dos NFTs
vendidos outros 41 NFTs foram mintados. Parte deles
foi foram para Giveaway entre os holders e
comunidade
como
forma
de
aumentar
o
engajamento no projeto.
Outra parte dos NFTs mintados foram para
pagamento de influenciadores e membros que
colaboram com o crescimento da comunidade Onça
Crypto no Discord.
Sabendo que o projeto Onça Crypto é um projeto que
começou com poucos recursos financeiros, esses
NFTs
investidos
ajudam
a
aumentar
nossa
comunidade e tornar o futuro do projeto ainda mais
sólido.

