Bitcoin: a Revolução Digital que chegou à economia, será tema de
palestra do FISL
Wladimir Crippa vai palestrar sobre a criptomoeda online, cuja a criação e transferência é baseada
em protocolos
A moeda digital, batizada de Bitcoin, será um dos temas apresentados pelo Fórum Internacional
Software Livre que acontece em Porto Alegre a partir do dia 7 de maio. O assunto será trazido pelo
ativista da liberdade na rede e Usuário GNU/Linux desde 99, Wladimir Crippa. O palestrante é
vice-presidente da Associação Software Livre de Santa Catarina e coordenador do FLISOL 2013 em
Florianópolis. É também, desenvolvedor de sistemas web, membro da primeira e atual Executiva
Nacional do Partido Pirata do Brasil e administrador da comunidade Bitcoin Brasil. Ele estará
presente e será um dos palestrantes da edição do Fórum Internacional de Software Livre (FISL) de
2014, que ocorre de 7 a 10 de maio no Centro de Eventos da PUCRS.
O Bitcoin é uma criptomoeda (moeda cujas operações são protegidas com criptografia) online, ou
seja, uma moeda virtual, cuja criação e transferência é baseada em protocolos. É diferente de uma
moeda convencional, não há uma instituição financeira por trás. Todas as transações são feitas de
uma pessoa para a outra, sem intermediários e quanto mais pessoas usarem, maior valor ela terá.
A palestra de Wladimir Crippa corre no dia 8 de maio, às 16h, na sala 41D, no Centro de Eventos da
PUCRS. Outras informações do FISL podem ser obtidas através do site www.fisl.org.br.
O FISL ocorre de 7 a 10 de maio no Centro de Eventos da PUCRS, localizado na Avenida Ipiranga,
n° 6681. A programação completa, outras informações e inscrições podem ser obtidos no site
www.fisl.org.br.
Sobre o FISL
O Fórum Internacional Software Livre esteve sempre propondo os debates mais prementes sobre
tecnologia e liberdade. O sucesso é resultado do trabalho, da colaboração e do envolvimento de
milhares de pessoas que acreditam nas soluções tecnológicas e educacionais livres, no
conhecimento como bem público e na força de tecnologias de informação como ferramentas de
empoderamento para a democracia.
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