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Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui quem vos fala é o grupo “Adazul Brasil Pool”,
escrevendo “quase ao vivo” de Curitiba, Paraná, Brasil. Sempre com sol, sempre chuvoso,
algumas vezes Paraná. O que um grupo de jovens poderia escrever para vocês colegas do
futuro?
Bom, é claro, talvez seja melhor eu começar me apresentando e apresentando nosso time
atual... Meu nome é Tauan Binato Flores, sou filho do Telmo (provavelmente tem uma bela
carta dele aí também), atualmente trabalho como engenheiro de software em uma empresa
de engenharia da corrosão chamada Vidya Technology. Nas horas vagas dos meus dias eu
atuo como operador dessa pool de Cardano, cujo logotipo você pode ver no topo. Você
abriu essa cápsula do tempo, está lendo esse texto e não sabe o que são pools de
Cardano? Duvido muito! Provavelmente você usa Cardano para comprar seu café na sua
cafeteria predileta, talvez já até tenha comprado seu primeiro carro voador com ADA... Ou
ao menos já ouviu falar dessa tecnologia. Pois bem, deixe-me continuar com a
apresentação, voltaremos a falar de Cardano mais pra frente...
No final de 2020 descobri o projeto Cardano, comecei a estudar suas propostas, os
problemas que resolviam, e qual a visão de futuro as cabeças do projeto tinham em mente
(acredito que já saibam melhor do que nós) e, ao final de minhas pesquisas, simplesmente
não tive como ignorar o projeto e comprei meus primeiros tokens ADA (₳)... Se não me
engano, meu primeiro token eu comprei por 18 centavos de dólar americano (dólar ainda
existe por aí?). Depois da primeira compra, passei a acumular minhas moedas para fazer
stake e gerar rendas passivas na era Shelley.
Depois de um tempo fazendo stake em outras pools, resolvi que queria abrir uma pool, mas
antes de abrir qualquer pool passei a notar o grande potencial que o projeto Cardano tinha
em contribuir com diversas áreas da nossa sociedade e, como sempre gostei muito de
animais (quase sempre muito mais que humanos), resolvi que a minha pool destinaria 30%
dos seus lucros para ONGs que cuidam de animais silvestres no Brasil.
Para conseguir atingir esse objetivo de criar uma pool, passei a estudar as documentações
e guias fornecidos na época pela internet até que, depois de muito tempo e sofrimento, eu
consegui fazer meu primeiro ‘nó’ rodar e registrar a pool na blockchain Cardano. Com o
passar do tempo, a pool acabou sendo reconhecida por outros operadores de pools
Brasileiras e fui contactado pelo Ático, um operador Brasileiro da pool CARDS (Cardanistas)
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para participar de um grupo de operadores brasileiros no Telegram, no qual eu tive acesso a
muito mais informações e conhecimentos gerais sobre o projeto Cardano.
Fiz diversas amizades com os operadores de pools brasileiras como a BRADA e OUROS e
assim mantivemos contato diariamente sobre novidades e melhorias em nossas pools. Foi
nesse grupo também que refiz a pool utilizando novos conhecimentos obtidos e sou muito
grato por todos os grupos do Telegram que participo, nos quais aprendo algo novo todos os
dias, em especial: ‘OP PT’, ‘CardanoFreeTalkBR - SardinhADA’, ‘Cardano Developers
Brazil’, ‘Cardano Mission Driven Pools’ e ‘Guild Tools Announcements’.
No Brasil existe muita gente empenhada no trabalho de levar esse projeto tão científico
adiante, diversos embaixadores Cardano fornecem conteúdo diário em diversas redes com
o intuito de espalhar as possibilidades e vantagens de uma blockchains de terceira geração
e seus possíveis projetos futuros.
Com o tempo o time foi crescendo, e para conseguir segurar nossas demandas, o primeiro
a entrar na equipe foi Carlos Filipe Quintella Uchôa, designer gráfico e amigo que fiz na
faculdade quando morei no Rio de Janeiro. Com suas habilidades eu consegui montar um
site novo, lançar diversos posts para atrair delegações e até criar a primeira coleção NFT de
cartas de animais silvestres. Provavelmente essas cartas ainda estão por aí na blockchain
da Cardano (Já devem valer uma fortuna).
Logo após um tempo, percebi que um embaixador brasileiro de conteúdo da Cardano,
Marcus Vinicius, estava em nossos grupos nas redes sociais. Depois de diversas conversas
sobre marketing para atrair ‘delegadores’, nós fizemos uma parceria que mudou tudo. As
redes sociais que ele tinha com o nome Cardano Brasil passaram a se chamar Adazul
Brasil e assim começou a era forte de marketing pra gente, Marcus nos ajudou muito a
encontrar as pessoas certas nas horas certas.
Algumas semanas se passaram até que recebi o contato de uma pessoa pelo Twitter com o
apelido de ‘Coinfera’ e, no início, achei que era apenas um ‘delegador’ buscando
informações sobre a pool da qual estava interessado em participar. Porém, com o tempo,
acabamos fechando mais uma parceria que resultou em grandes feitos para a pool e o
‘Coinfera’, cujo verdadeiro nome é Willian Pereira, acabou se tornando a principal cabeça
de marketing da pool, além de um grande amigo.
Hoje abrimos nosso canal no Youtube (será que ainda existe ou usam?), Adazul Brasil Pool
é o nome (criativo não?). Esse canal é fruto de uma amizade do Carlos com o Fernando
Braga Rocha Moutinho, um amigo de infância dele que acabei conhecendo no Rio de
Janeiro. Fernando (Nando) contribui com a pool nas edições/scripts e criação dos vídeos
que colocamos por lá, ele é basicamente o comandante do nosso canal no Youtube.
Acredito que tenha apresentado brevemente todos da equipe e felizmente, por mais que eu
tenha dito que prefiro animais, todos se tornaram grandes amigos. No momento que estou
escrevendo esta carta estamos na última EPOCH (época) da Cardano onde ainda existe
força centralizada na produção de blocos na blockchain, estamos atualmente 98%
descentralizados, dia 31 de março de 2021 100% dos blocos serão gerados pelas pools
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assim como a nossa. Estamos muito felizes de estarmos escrevendo esta carta que será
aberta daqui 50 anos em um marco tão importante.
O preço da ADA hoje se encontra em 1,19 centavos de dólares americanos, ainda não
existem contratos inteligentes na rede da Cardano e nunca iremos conseguir imaginar os
projetos que já estão por aí... esperamos de coração que projetos incríveis tenham saído do
papel na rede Cardano e que vocês vivam em uma época muito melhor que a nossa.
Atualmente estamos passando por momentos complicados por causa de uma pandemia de
Coronavírus (COVID-19). Já faz quase 2 anos que os governos lutam com a pandemia,
muitos países fechados, comércios e controles sociais... tudo em prol de atingir um
isolamento social na tentativa de barrar o contágio do vírus. Atualmente existem até
algumas pools de Cardano que estão contribuindo com recursos para o combate à
pandemia. Algumas vacinas estão começando a aparecer, o Brasil está vacinando a
população com a Coronavac e nossa situação política atual está, como sempre, dividida.
Alguns apoiando e defendendo políticos e suas estruturas centralizadas de poder, enquanto
outros brigam por outra estrutura centralizada de poder apenas em um espectro político
diferente (esquerda vs direita).
Atualmente o Elon Musk vem sendo um personagem muito importante para nossa Era e por
esse motivo, não poderia deixar de fazer uma menção a ele, que se tornou um grande
impulsionador da ciência/tecnologia, de vez em quando também impulsiona a dogecoin
mais de 1000%, mas isso é outro assunto. Fico imaginando se já existe uma colônia
humana em Marte, acredito que já estamos explorando hélio-3 na superfície da lua, acertei?
Pois é, acho que nunca saberei... só espero que a humanidade tenha finalmente engrenado
na ciência e tecnologia pois é a única coisa que nos salvaria caso uma tragédia evitável
viesse a ocorrer. Se tem uma coisa que já devemos ter aprendido na sua época é que
somos a maior ameaça para esse planeta.
É claro, eu não poderia deixar de comentar sobre o Bitcoin em nosso texto, o grande
pontapé inicial do mundo descentralizado. Devemos muito ao Bitcoin e tenho minhas
dúvidas se na sua época ele ainda se comporta como ouro e tem um valor exorbitante
devido sua deflação, ou se já se tornou obsoleto para alguma criptomoeda ocasionando
algum crash mundial em seu valor. Pode ser até que Cardano tenha ultrapassado Bitcoin
em capitalização de mercado, eu acredito nisso. Atualmente o Bitcoin vale 57,238 dólares
americanos. (E aí, deveria ter comprado?)
Eu, Tauan, e todo time ADABR, esperamos que nesse futuro haja novas estruturas
descentralizadas de poder, que governos inteiros já estejam emanando a descentralização
e transparência, que as blockchains de terceira geração e seus projetos sejam capazes de
se desenvolver para melhorar a vida de seus povos. Esperamos que os dias de
centralização na democracia tenham acabado, que o povo não eleja cegamente seus
governantes, que impostos não sejam mascarados por corrupção e falta de transparência.
Esperamos que a tecnologia blockchain ajude na vida de todos, para finalmente libertar-nos
do poder centralizado e da maldade humana que nos corrompe.
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