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O Crypto Hall of Fame, hospedado pela Moonstock, uma galeria 
on-line especializada em Crypto Art e NFT criada por Aaron Koening, 
foi lançado em abril de 2021. Ele celebra os principais contribuintes 
para o setor de blockchain com retratos desenhados por Max 
Crypotohead.

Miami, 5 de junho de 2021 
 
O comitê de seleção chegou a uma decisão e anunciou o décimo 
segundo membro do Crypto Hall of Fame: Diego Gutiérrez Zaldívar, 
cofundador da RSK, a primeira plataforma de contrato inteligente 
construída em Bitcoin que o tornou totalmente programável, e também 
cofundador da Bitcoin Argentina Foundation e da .Ibero-American 
Blockchain Alliance. 

“Estou muito honrado por ser incluído neste círculo ilustre”, declarou 
Diego ao receber a notícia na cerimônia de anúncio durante o Bitcoin 
2021 em Miami. “Estou muito feliz por ter sido introduzido no 
Crypto Hall of Fame  entre gigantes como Satoshi Nakamoto, Nick 
Szabo e David Chaum. Mais do que um reconhecimento pessoal, 
considero isso como um reconhecimento a todos os pioneiros que 
construíram o movimento Bitcoin e criptografia na América Latina, entre 
eles os cofundadores da RSK Sergio Lerner, Ruben Altman, Adrian 
Eidelman e Gabriel Kurman. Quando desenvolvemos o RSK, tínhamos a 
visão de tornar o Bitcoin um sistema financeiro exclusivo e justo para 
muitos, não poucos. Agora estamos mais perto do que nunca de tornar 
essa visão uma realidade. ” 

Os primeiros onze homenageados do Crypto Hall of Fame são lendas 
no mundo Crypto, pessoas como Satoshi Nakamoto, o misterioso 
inventor do Bitcoin, e seu braço direito Hal Finney. Outros indicados 
incluem os criadores dos antecessores do Bitcoin, entre eles David 
Chaum, Wei Dai, Adam Back e Nick Szabo.

Para que os candidatos sejam considerados, o Crypto Hall of Fame 
conta com um processo seletivo estruturado e transparente onde todos 
podem fazer sugestões por meio de seu site. Posteriormente, um comitê 
de seleção de especialistas em criptografia imparciais, mas bem 

informados, decide quem será o próximo empossado.

Outros indicados nesta rodada foram Alexander Kuzmin (fundador e 
CEO da Mycelium), Bram Cohen (criador do BitTorrent e Chia), Charlie 
Shrem (cofundador do BitInstant e Untold Stories), Erik Voorhees 
(cofundador da Shapeshift, Coinapult e Satoshi Dice) e Ralph Merkle 
(inventor da árvore Merkle).

A cerimônia de anúncio ocorreu durante a conferência Bitcoin 2021 
realizada em Miami, com mais de 12.000 participantes. O Crypto Hall of 
Fame homenageia líderes empresariais e empreendedores de destaque 
que, por meio de seu trabalho, deram uma contribuição significativa para 
a indústria de criptografia.

O retrato de Diego, criado por Max Cryptohead, será exibido na galeria 
3D do Crypto Hall of Fame.

Os membros do comitê de seleção são:
 • Aaron van Wirdum (editor da Bitcoin Magazine)
 • Alexandra Kons (editora do Be-in-Crypto)
 • Amelia Tomasicchio (editora do The Cryptonomist)
 • Eryka Gemma (fundadora do Bitcoin Center Miami)
 • Jack Martin (editor da Cointelegraph)
 • Olga Filatova (fundadora do Crypto Art Museum)
 • Roger Benites (diretor administrativo do Bitcoin Center New

Sobre a RSK 

RSK Blockchain é a plataforma de contrato inteligente mais segura do 
mundo, protegida pelo poder de hashing incomparável do Bitcoin por 
meio da mineração de fusão que agrega valor e funcionalidade ao ecos-
sistema bitcoin, permitindo contratos inteligentes, pagamentos quase 
instantâneos e maior escalabilidade.
A rede pode ser dimensionada para até 100 transações por segundo sem 
sacrificar a descentralização e reduz o armazenamento e a largura de 
banda usando verificação probabilística, detecção de fraude e muito 
mais. RSK Infrastructure Framework (RIF) é um conjunto de protocolos de 
infraestrutura abertos e descentralizados que permitem o desenvolvi-
mento mais rápido, fácil e escalável de aplicativos distribuídos (dApps) 
em um ambiente unificado para permitir a adoção em massa de Bitcoin e 
RSK. Para obter mais informações, acesse https://www.rsk.co
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