
O SEU ESTADO OU MUNICÍPIO
A UM CLICK DA TECNOLOGIA 

BLOCKCHAIN!



O seu Estado ou Município a um click da tecnologia Blockchain

Saúde

Educação

Transportes

E outras EM SUA CIDADE OU ESTADO.

SISTEMAS COM 
TECNONOLGIA 
BLOCKCHAIN 
PARA MELHORAR 
OS SERVIÇOS DAS 
ÁREAS DA: 

TECNOLOGIA BLOCKCHAIN
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TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

JÁ IMAGINOU TER UMA CONTA DIGITAL BLOCKCHAIN 
DESCENTRALIZADA PARA CADA INDIVÍDUO DE SUA 
CIDADE NA QUAL FOSSE POSSÍVEL ...

Ter uma identidade Blockchain única e impossível de 
falsificar par cada cidadão.

Pagar os meios de transporte municipais via QR Code 
usando o celular. 

Colocar os registros médicos (sus) e de outros profissionais 
de saúde disponíveis online para dar continuidade na 
assistência de cada indivíduo.

Enviar boletos para pagamento ou recolhimento de 
impostos com registro na rede Blockchain.

Registrar histórico de notas, e diplomas acadêmicos da 
rede pública de ensino.

Registrar documentos em geral, contratos, e negociações 
entre partes.

Registrar propriedades e imóveis do município na rede 
Blockchian.

Sistema integrado de assinatura digital via Token Blockchain 
usando o celular para assinar documentos.

Registro de mensagens e comunicação interna via Token 
Blockchain, usando o celular. 
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TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

O QUE É BLOCKCHAIN?01

É uma rede criada há mais de 10 anos com base num protocolo de 
criptografia máxima para permitir transações financeiras entre as 
chamadas criptomoedas ou tokens, sendo o Bitcoin a primeira e a 
mais famosa de todas.

02 PARA QUE SERVE?

Atualmente é amplamente utilizada no mundo todo para efetivar 
via internet, online, transações P2P, e também envio de informações 
textuais ou de valor criptografadas, com data e hora de envio, e sem 
a menor possibilidade de alterar a informação contida dentro do 
token usado no envio.

03 QUAL A SEGURANÇA?

O nível de segurança das Redes Blockchain é o maior que existe na 
atualidade. É a rede mais segura do planeta, e impossibilita qualquer 
tipo de fraude, ou falsificação. Permite a transparência e auditoria 
do sistema.  

VOCÊ SABE O QUE 
É TECNOLOGIA  

OU REDE 
BLOCKCHAIN?
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O QUE É TOKEN BLOCKCHAIN? PARA QUE SERVE?04

É meio pelo qual a informação é enviada desde um endereço de 
carteira digital Blockchain para outro, geralmente utilizando o 
celular smartphone para essa operação.  

05 IDENTIDADE DIGITAL BLOCKCHAIN

Cada endereço de carteira digital na rede Blockchain é uma 
verdadeira ID BLOCKCHAIN, que não pode ser falsificada ou aclonada 
por ninguém. Quando associada a um token, e aos dados pessoais 
de um indivíduo, ela se torna uma verdadeira identidade digital, 
mais segura que o PASSAPORTE, ou qualquer outro documento (RG, 
CPF, etc.).

06 CARTEIRA DIGITAL BLOCKCHAIN

É uma espécie de CONTA DIGITAL onde são guardados os tokens 
Blockchain contendo todo tipo de informações registradas no 
sistema para um determinado indivíduo. Contém criptografia e 
segurança máximas. E as informações ali registradas vão com data 
e hora inalteráveis.

ENTÃO, VAI ESPERAR 
O PRÓXIMO PREFEITO 

OU GOVERNADOR 
IMPLANTAR TODA 
ESSA TECNOLOGIA 
NA SUA CIDADE?
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BENEFÍCIOS DO SISTEMA BLOCKCHAIN 
Permite ao Governo ter um controle maior sobre cada 
indivíduo. 

Permite reduzir o uso e gastos com papel em até 90% ou 
mais digitalizando grande parte dos sistemas atuais em 
Saúde, Educação, Transportes, Infraestrutura, etc., dentro 
de sua cidade ou Estado.

Permite melhor controle das ações, gastos, e registros de 
Saúde, Educação e outras áreas de sua cidade ou Estado.

Permite controle, visualização e pesquisa via CELULAR 
de bolso smartphone ou tablet tornando todo o sistema 
acessível desde estes simples aparelhos, sem necessidade 
de um computador ou laptop.

Melhora a gestão pública em sua cidade ou Estado, e reduz 
gastos.

A TECNOLOGIA 
BLOCKCHAIN PODE 

FAZER MUITO PELA SUA 
CIDADE OU ESTADO!
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BENEFÍCIOS DO SISTEMA BLOCKCHAIN 
O sistema permite a auditoria e melhora a transparência 
no que diz respeito aos gastos públicos. 

As informações são registradas com data e hora na rede 
Blockchain, sendo impossível alterar, falsificar, ou clona as 
informações contidas em tokens da Blockchain (segurança 
máxima em criptografia). 

Melhora significativa nos serviços públicos ofertados para 
a população de sua cidade ou Estado, o que é percebido 
pela população como sofisticação e facilidade a certos 
serviços públicos. 

Mais qualidade de vida para a população local, conforto 
nos atendimentos feitos online (em função da pandemia), 
e também para os funcionários públicos que utilizarem o 
sistema.

LEVE A SUA CIDADE 
OU ESTADO PARA UM 

FUTURO  5 A 10 ANOS À 
FRENTE DO QUE HÁ NO 
RESTANTE DO PAÍS, NA 

ATUALIDADE!
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QUEM PODE FAZER USO DE SISTEMAS BLOCKCHAIN 

Governos

Bancos

Cartórios

Agronegócio

Clínicas e hospitais

Laboratórios

Lojas e shopping 
centers

Profissionais liberais em 
diversos ramos

Faculdades e 
instituições de ensino

Conselhos de Classe 
Profissional (OAB, CRM, 
etc.)

Empresas que utilizam 
tecnologia em seu setor 
produtivo, automação, 
ou industrial

Diversos ramos do 
comércio em geral

A BLOCKCHAIN TEM 
APLICAÇÕES QUASE 

INFINITAS DENTRO DE 
QUALQUER SETOR DO 

MERCADO!

Os SISTEMAS BLOCKCHIAN já 
nasceram em compliance com a  

Nova Lei Geral de Proteção de Dados
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EXEMPLO DE USO PRÁTICO DA BLOCKCHAIN
NO NEGÓCIO DE ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES REAIS

SAÚDE

Todos as informações de 
saúde de cada indivíduo 

são registradas na 
rede Blockchain desde 

sua primeira vacina, 
consultas, resultados 

de exames, prescrições 
médicas, atestados e 

outros durante sua vida 
inteira, sem JAMAIS SE 
EXTRAVIAR. Evita por 

exemplo que um paciente 
tenha que repetir 

exames desnecessários, 
ou perder uma simples 

prescrição médica. 
Permite a continuidade 

da assistência sendo que 
o próximo médico pode 

dispor de TODO o registro 
de saúde do paciente na 
palma de sua mão, com 
um simples celular de 

bolso smartphone online.  

Todos os registros 
acadêmicos de 

históricos escolares, 
e até o registro de 

diplomas acadêmicos 
da rede pública ficam 

guardados na rede 
Blockchain para 

sempre, com data 
e hora do registro, 
sem possibilidade 

de alteração ou 
falsificação. E cada 

aluno poderá dispor 
dessa informação 
online a hora que 
desejar, seja para 
uma entrevista de 

emprego, ou outro fim, 
usando o seu celular 

de bolso smartphone. 

A prefeitura tem 
como enviar boletos 

de pagamento de 
impostos municipais 
e outras cobranças 
direto ao endereço 
de carteira digital 

Blockchain de cada 
cidadão, e com 

registro automático 
de data e hora do 

envio (não há desvios 
para SPAM ou LIXEIRA 

como ocorre com 
e-mails, por exemplo). 

EDUCAÇÃO
COBRANÇA DE 

IMPOSTOS

NÓS TEMOS 
SOLUÇÕES PERFEITAS 

COM TECNOLOGIA 
BLOCKCHAIN PARA A 

SUA CIDADE!

Então, vamos levar a 
TECNOLOGIA BLOCKCHAIN 

para a sua cidade ou estado e 
mudar a vida de milhares de 

cidadãos para melhor?
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CONTATOS

FONE: (11) 3280-8577

WHATSAPP: (11) 93361-2457 / 95204-2475

EMAIL: contato@hybrideum.com.br

SITE: www.hybrideum.com.br

CEO: Hênio Xavier

CFO: Daiany Barbosa

Ficou interessado em levar a 
TECNOLOGIA BLOCKCHAIN 

para a sua cidade e mudar para 
melhor a vida dos seus cidadãos 

e conterrâneos?


