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RESUMO
Ao participar da plataforma Hi friends, você se torna membro de uma comunidade que
depende da boa vontade e do comportamento responsável de cada um de nossos
usuários. Você deve se abster de transmitir ou comunicar imagens ou textos que
constituam calúnias étnicas, obscenidades, nudez, material sexualmente explícito,
comentários inflamatórios ou depreciativos, violentos, terrorismo ou qualquer outra coisa
que possa ser interpretada como assédio, ofensiva, ameaçadora, incitação à violência ou
ilegal (uma lista mais detalhada de conteúdo proibido está abaixo nestes Termos de Uso).
Os membros que violarem essa confiança, conforme determinado por nós a nosso
exclusivo critério, podem ter seu acesso à plataforma Hi friends suspenso ou encerrado
sem aviso prévio como discutido mais especificamente nestes Termos de uso.
Concordamos em fornecer a você o serviço da plataforma Hi friends Network. O serviço
inclui todos os produtos, recursos, aplicativos, serviços, tecnologias e software que
fornecemos para promover o propósito da plataforma Hi friends Network de conectar
pessoas e criar comunidades de interesses comuns.

1 O que é Hi friends Network?
Hi friends Network é uma nova rede social que possibilita a interação com amigos, criação
de páginas e blogs, entre outros recursos. Você pode postar e compartilhar suas fotos,
vídeos e interagir com seus amigos. Assim como as demais redes, você pode adicionar
arquivos e publicar a partir de sua linha de tempo, tornando visível para os amigos
adicionados na plataforma, melhorando ainda mais a interação e comunicação através da
internet, e possibilitando efetuar transações financeiras através de uma rede social
inovadora, diretamente de uma pessoa a outra sem intermediários. Disponível através da
web e com um aplicativo nativo mobile, possibilitando o uso da plataforma através de
aparelhos celulares e tablets.
Hi friends Network vem também com objetivo de tornar mais popular o uso de moedas
digitais ou Criptomoedas trazendo uso real dentro da plataforma através do token Hi
Credits (HITS) que e a moeda de troca da rede social Hi friends Network.

2 O que fazer na Hi friends?
Na Hi friends Network é possível adicionar seus amigos a partir de seu perfil pessoal,
tornando visível o conteúdo compartilhado entre ambos usuários. Cada usuário conta com

um direito de validação de sua conta pessoal através de uma solicitação feita nas
configurações, tornando seguro e autêntico o perfil verificado. Além do conteúdo
compartilhado entre Amigos na plataforma, é possível criar páginas, grupos e blogs sobre
qualquer tema escolhido, tornando visível as publicações através do sistema de curtidas
em páginas e participação nos grupos. Com um sistema inteligente em postagens, através
dos Planos PRO, é possível impulsionar postagens, alcançando um público ainda maior
para o conteúdo compartilhado em páginas e em perfis pessoais, atraindo um
envolvimento maior e visualizações reais para as publicações impulsionadas. Através do
sistema de vendas e negociações é possível criar anúncios de classificados ou propostas
de trabalho em rede, atraindo compradores em toda plataforma utilizando o Mercado. A
plataforma conta com jogos interativos para os usuários, na guia de Jogos estão diversos
tipos para a diversão através de sua conta pessoal. Atraindo um certo público para alguma
atividade em massa, está disponível a criação de eventos, diretamente de uma conta
pessoal com objetivo de mobilizar diversas pessoas para determinada ação em grupo.

3 O que é Hi Credits (HITS)?
O objetivo principal a partir do lançamento de Hi Credits (HITS) está vinculado com a
utilização da Hi friends Network, portanto assim como as demais criptomoedas ela rompe
barreiras, e está disponível para negociação em Exchanges, tendo seu valor de acordo com
a procura pela moeda e pelas negociações em andamento, tornando um meio de
pagamento digital através de uma rede social ou diretamente negociado por outras
criptomoedas.

3.1 Tecnología utilizada
Hi Credits (HITS) e um token que utiliza duas diferentes Blockchains para seu
funcionamento a rede do Bitcoin Cash com o protocolo SLP e também a rede da BNB com
a Smart Chain.

3.1.1 BEP-20 Binance Smart Chain (BSC)
Hi Credits BEP-20 é um padrão de token na Binance Smart Chain que estende o ERC-20 , o
padrão de token Ethereum mais comum. Você pode pensar nisso como um projeto para
tokens que define como eles podem ser gastos, quem pode gastá-los e outras regras para
seu uso. Devido à sua semelhança com o BEP-2 da Binance Chain e com o ERC-20 da
Ethereum, é compatível com ambos.

3.1.2 Bitcoin Cash (SLP) SLP Bitcoin Cash (BCH)
Hi Credits utiliza a tecnologia SLP (Simple Ledger Protocol) que funciona dentro da
blockchain do Bitcoin Cash. Esse protocolo é relativamente novo pois foi lançado em
agosto de 2018, Assim como a blockchain do bitcoin cash é pública e portanto facilmente
auditada por qualquer pessoa, essa mesma transparência é válida para os tokens SLP,
garantindo excelentes confiabilidade e segurança para seus usuários.
Uma das vantagens dos tokens SLP é a possibilidade recém apresentada que possibilita
enviar tokens sem usar BCH como gás.
Atualmente, para enviar tokens SLP Hi Credits é necessário enviar junto uma mínima fração
de Bitcoin Cash (BCH), o que torna o uso dos tokens dependente da moeda principal da
blockchain utilizada.
Mas algumas carteiras usam o Simple Ledger Postage Protocol e podem fazer o envio dos
tokens SLP diretamente, sem usar BCH como gás.
Essa característica é realmente inovadora, pois não é observada nem nos tokens ERC-20,
que precisam usar o Ether (ETH) como gás.

3.1.1 Governança
O Blockchain é uma grande inovação que permite descentralizar o processo de validação
em uma transação. E faz isso a partir de quatro princípios: ser imutável - as transações do
passado não podem ser alteradas; transparente - todas as transações são visíveis para
todos; robusto - nenhum "nó" (imagine um computador processando as informações) é
necessário para o funcionamento, o que significa que na prática, qualquer computador
pode ser retirado sem comprometer o funcionamento; e sem intermediação - cada
transação possui validade pela rede, sem necessidade de um órgão central para fazer a
validação.

Hi Credits utiliza a rede do Bitcoin Cash com protocolo SLP e também a rede Binance Smart
Chain e compartilha das mesmas características sendo que as validações ocorrem em uma
rede robusta para validar as transações.

3.1.2 Ganhe Hi Credits (HITS)
Hi Credits é um token Proof of Action, tendo sua distribuição vinculada ao uso da
plataforma Hi friends Network, como uma moeda de troca e negociação nativa da própria
rede social, tendo como objetivo a utilização pelos membros para compra de itens no
mercado e até mesmo como um dinheiro digital inovador, rápido e prático para usar. Sua
pontuação sempre estará disponível em Meus Pontos, nas configurações, onde é possível
efetuar saques, fazer um aprimoramento para sua conta pessoal utilizando criptomoedas
ou fazer transferências de uma conta para outra de forma rápida e segura.

3.2 Especificações
Nome: Hi Credits
Sigla: HITS
Decimais: 9
Padrão: BEP-20 e SLP Token
Blockchain: BSC e BCH
Total: 1.000.000.000.000.000 HITS

3.2.1 Distribuição de Hi Credits (HITS)
Venda pública 2.5%
Carteira de marketing 2.5%
Airdrop e Faucets 2.5%
Equipe Hi friends Network 2.5%
Bounties e Parcerias 7.5%
Hi friends Proof of Action 50%

Serão queimados 32.5%
3.3 Hi friends Proof of Action
Na rede social Hi friends e na plataforma de vídeos Hi play por cada ação realizada você
recebe uma recompensa que são pagos com o token Hi Credits, estes podem ser sacados
como Hi Credits (HITS) ou usados dentro da própria plataforma seja na Hi friends Network
ou Hi play para comprar serviços, anunciar seu produto ou serviço ou fazer upgrade em sua
conta para obter mais benefícios.

3.4 Para que serve Hi Credits (HITS)?

Assim como as demais criptomoedas e tokens, o Hi Credits conta com um valor de
mercado, utilizado de maneira digital para compras In App ou até para transações
financeiras entre usuários da plataforma. Ao acumular uma quantidade definida pela
plataforma de Hi Credits (HITS) em sua conta, será possível efetuar um Upgrade de Conta,
adicionando diversos recursos para a conta em que estiver com algum dos planos
disponíveis.

3.5 Como obter Hi Credits (HITS)?
É possível obter moedas através do sistema Proof of Action na Hi friends Network e Hi play,
onde se recompensa os usuários através da interação com as plataformas através de
postagens de fotos, atualizações de status e também ao curtir ou comentar publicações, e
também por postar vídeos no seu canal na Hi play, outra opção e interagir com os vídeos de
outros canais recebendo assim uma quantia de tokens definida pela plataforma por cada
ação executada. O sistema de recompensas conta com um limite diário de arrecadação
para cada conta, limitando em uma determinada quantia para todos os membros, e em
quantidades maiores, de acordo com as modalidades de cada Plano PRO, para os membros
que tiverem feito um upgrade de conta. Em algumas campanhas é possível obter moedas
através de tarefas ou desafios por parte dos desenvolvedores. Hi Credits ( HITS ) também
poderá ser adquirida em exchanges de criptomoedas.

4 Upgrade para Planos PRO
Todos os usuários na Hi friends Network podem usar a plataforma de maneira gratuita.
Entretanto é possível adquirir planos personalizados para uma experiência ainda melhor na
plataforma, contando com diversos benefícios e ainda possuindo um limite de ganhos pelo
uso da plataforma ainda maior de acordo com cada plano. Cada plano possui
características para melhorar a experiência do usuário de acordo com o plano escolhido,
tornando possíveis ações diferentes, por exemplo: Impulsionamento de postagens; Selo de
destaque na plataforma de acordo com o plano atual; Verificação de autenticidade para a
conta.

4.1 Novato
Plano inicial para usuários novos, com um valor acessível e benefícios disponíveis como
receber em notificação quem está visitando seu perfil pessoal.

4.2 Profissional
Plano escolhido por entusiastas da rede social e figuras públicas, contando com benefícios
avançados e o direito de verificar e autenticar sua conta pessoal e tendo grande destaque
no feed de notícias.

4.3 Vip
Plano máximo, Criado para criadores de conteúdo e membros que desejam todos
benefícios ou novidades disponíveis na rede social, como impulsionamento de postagens e
descontos para engajamento de anúncios ou publicidade.
Obs: Os upgrades de contas são feitos com o token da plataforma o Hi Credits ( HITS ) e
você pode usar os tokens que ganhou por usar a Hi friends Network ou Hi play para realizar
o upgrade e utilizar a plataforma em sua máxima capacidade.

4.5 Como fazer um Upgrade de Conta?
Acessando o painel de membros em destaque, clicando na estrela azul, onde vão estar
exibidos os planos disponíveis e as vantagens de cada um deles. O aprimoramento é feito
utilizando Hi Credits, clicando no tipo de plano escolhido e após isso, confirmar a transação,
e pronto, sua conta foi aprimorada com sucesso. Todos os planos possuem uma validade,
após esse tempo é possível renovar para a mesma categoria ou modificar para outra em
que deseja.
hifriends.network/go-pro

5 Como obter verificação de perfil?
A verificação acontece para todos os membros que possuírem o Plano Vip, tendo como
objetivo a autenticação e segurança de sua conta através de uma análise executada após
uma solicitação pessoal.
A verificação funciona para destacar apenas uma única pessoa por conta, utilizando
análises de padrões e de documentos pessoais para manter a integridade do portador de
cada conta. Todos os membros verificados possuem um selo na cor azul, destacando seu
perfil em relação aos demais e demonstrando ser uma conta verdadeira para a pessoa ou
figura pública na qual está declarada.
6 Saques e movimentação.
Movimentações financeiras e saques estão disponíveis a partir da guia Meus Hi Créditos >
Meus Ganhos, onde apresenta o saldo de cada conta. De uma conta à outra é possível
efetuar transferências e compras de produtos utilizando Hi Credits, funcionando como
meio de pagamento digital confiável e rápido para negociações diretas entre pessoas ou
estabelecimentos para compra de produtos ou até mesmo para prestação de serviços. As
recompensas acontecerão através da participação na plataforma, por trabalhos de
pesquisa e missões disponíveis com o passar do tempo, trazendo uma distribuição ampla

para diversos membros, tornando assim no futuro um meio de negociação próprio na rede
social e em alguns anos, podendo ser aceito em estabelecimentos ou por pessoas físicas
através do pagamento por QR Code, de forma rápida através de aparelhos celulares ou
tablets.
Para realizar um saque de Hi Credits da plataforma Hi friends basta enviar o endereço da
carteira com o complemento @hifriends.network, caso queira transferir para sua conta
interna e poder usar para comprar intens ou transferir para amigos use seu nome de
usuário seguido @hifriends.network caso dejese fazer upgrade de conta usando seu saldo
basta colocar seu "nome de usuário.upgrade" seguido de @Hifriends.network
Ex:
teste_hi@hifriends.network
( Para transferir internamente para sua conta )
test_hi.upgrade@hifriends.network
( Para fazer upgrade da sua conta )
simpleledger:qqu4sc7rh2sgamqhqxshv8f0avgkeeu98cw0a6y65u@hifriends.network
( Para realizar saque para sua Carteira pessoal )
ATENÇÃO:
Por questão da taxas de transferência da rede Smart Chain da Binance, todos os saques
realizados da plataforma Hi friends Network são processados com a versão SLP do Hi
Credits ( HITS ) que utiliza a rede da Bitcoin Cash, os usuários tem a opção de fazer o swap
para versão Smart Chain a qualquer momento que desejar os custos de taxas são por conta
dos usuários.

7 Informações importantes antes de usar Hi friends Network.
Hi friends Network desenvolveu tecnologias e serviços de comunicação para disponibilizar
meios de conexão entre várias pessoas, criar comunidades, blogs, páginas e expandir seus
negócios. Os Termos são base principal para seu uso na plataforma ou em produtos (os
Produtos do Hi friends Network), exceto quando declaramos expressamente que outros
termos, diferente desses, estão aplicados. Estes Recursos são disponibilizados para você
através do Hi friends Network & Co.
Não vendemos dados pessoais para anunciantes ou terceiros , a menos que tenhamos
permissão específica. Sendo assim, recebemos dos anunciantes os tipos de público que
desejam para ver os anúncios, aparecendo de acordo com os interesses e para pessoas
possivelmente interessadas. Disponibilizamos aos anunciantes uma base sobre o

crescimento de sua publicação após dos anúncios para ajudá-los a acompanhar a
interação com o conteúdo.
O uso pessoal do Hi friends Network é gratuito (exceto para adesão de planos Pro ou
Publicidades na plataforma) ou de outros produtos e serviços cobertos pelos Termos.
Sendo assim, temos compromisso com empresas que pagam para exibir anúncios ao
público. Ao participar do Hi friends Network, você concorda que podemos mostrar anúncios
relevantes para você que possam ser de seu interesse. Utilizamos dados pessoais e suas
interações no site para ajudar a determinar quais anúncios vamos disponibilizar.
Nossa política descreve as informações que processamos ao usar o Hi friends Network ou
algum de outros produtos e recursos oferecidos pela Hi friends Network (os produtos da Hi
friends Network). Você pode conferir abaixo os itens e informações que são coletadas:
Quais tipos de informações coletamos?
Ações que você ou outras pessoas fazem em Hi friends Network:
Informações que você fornece. Coletamos o conteúdo, comunicações e outras informações
que você fornece quando utiliza a Hi friends Network, quando você se cadastra para criar
uma conta, disponibiliza ou compartilha conteúdo, envia mensagens ou se comunica com
outras pessoas. Isso pode incluir informações presentes ou o conteúdo que você fornece
(Dados pessoas), como a localização de uma foto ou a data em que um arquivo foi criado.
Isso pode incluir também o que você vê por meio dos recursos que fornecemos, como
visualizar quem acessa seu perfil ou até recursos limitados a usuários Pro, entre outros.
Nossos sistemas processam automaticamente o conteúdo e as comunicações que você e
outras pessoas fornecem a fim de analisar o contexto e o conteúdo incluído nesses itens
para as finalidades descritas abaixo, sendo possível controlar quem pode ver o conteúdo
que você compartilha.
Quem pode Usar o Hi friends Network
Ao Usar o Hi friends, você se responsabiliza pelas próprias opiniões e ações, tornando nossa
interface mais segura e confiável. Tendo como dever:
Usar seu nome real em seu uso cotidiano.
Fornecer informações precisas sobre você (Caso estiver pendente seu perfil pode ser
inviabilizado e excluído por inatividade).
Utilizar apenas uma conta (sua própria) para fins pessoais.
Nunca compartilhar sua senha com terceiros.
Algumas restrições ao uso em Hi friends Network
Você tem sido condenado ou houver denúncias por crime sexual.

Você estiver proibido de usar nossa plataforma de acordo com as leis aplicáveis.
Ser menor de 16 anos (ou se estiver abaixo da idade legal mínima em seu país para usar Hi
friends Network).
Nós tivermos desativado anteriormente sua conta por violações de nossos Termos ou
Políticas.

