13º FÓRUM INTERNACIONAL SOFTWARE LIVRE

fisl13 é o primeiro evento brasileiro a aceitar inscrições pagas com moeda
virtual

Pela primeira vez será aceita a moeda virtual BitCoin na compra de ingressos para o
fórum

Dentro do constante esforço em nome da inovação, que faz parte do espírito da comunidade software
livre, este ano, pela primeira vez, será aceita a moeda virtual BitCoin na compra de ingressos para o

fórum. Serão disponibilizadas 10 entradas ao preço de 20 bitcoins cada. Para efetivar a compra é
necessário entrar em contato através do endereço programafisl13@softwarelivre.org.

A moeda virtual pode ser fabricada (ou minerada, usando o termo da comunidade) utilizando um software
de código aberto em um computador com uma boa configuração, ou ainda comprada com dinheiro

convencional em sites específicos. As transações são feitas através de redes P2P, evitando a
necessidade de intermediários nas relações financeiras com a moeda virtual.

Amir Taak, um dos criadores do BitCoins, é palestrante convidado da 13ª edição do fisl.
As moedas arrecadadas pela organização serão investidas no pagamento de horas de trabalho de
programadores, para manutenção do código de softwares livres utilizados no dia a dia da produção.

BitCoins
O sistema de pagamento BitCoin foi lançado há cerca de três anos e, pela primeira vez, será aceito na
compra de ingressos para o fisl13, por adotar um padrão aberto, compatível com a filosofia de
compartilhamento de conhecimentos que é base do evento.

O Bitcoin nasceu de projetos baseados em software livre e tem um conceito de geração própria e

descentralizada. Fabricadas a partir de software de mineração que pode ser encontrado em bitcoin.org,
as moedas Bitcoin também se destacam por não terem um emissor centralizado. A troca de moedas

ocorre de pessoa para pessoa (P2P), sem a necessidade de um intermediário como uma administradora
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de cartão de crédito. Apesar disso, é possível comprar ou vender esses créditos via métodos tradicionais
como cartão de crédito.

Sobre o Fórum Internacional Software Livre (FISL)
O Fórum Internacional Software Livre acontece desde o ano 2000 - chegando em 2012 a sua 13ª

edição - tendo surgido de uma mobilização em prol da luta pela liberdade e autonomia tecnológica
do país.

Fundado nos ideais construídos inicialmente por Richard Stallman e posteriormente pela
comunidade de hackers e desenvolvedores do sistema operacional GNU/Linux, o fórum é o

momento de encontro físico de muitas pessoas que se conhecem e trabalham apenas pela
internet em projetos das mais variadas temáticas. A comunidade de usuários é o coração do fisl e

interage com diversos outros setores da sociedade, como a academia, profissionais, empresas,
investidores, governos e sociedade civil.
Informações para a imprensa:
Mariel Zasso

Gabriel Galli

Fone: (51) 3228-0199

Fone: (51) 9634 2152

Site: www.fisl.org.br

Email: comunicacao@softwarelivre.org
Acesse no site a nossa seção Imprensa para mais releases e relatórios de edições anteriores.
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