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São Francisco, CA - 4 de maio de 2020

BitGive, a primeira organização sem fins lucrativos Bitcoin 501 
(c)(3), anunciou uma parceria com Direct Relief, GiveDirectly e 
One Fair Wage Emergency Fund para aproveitar a tecnologia 
blockchain e proporcionar ajuda financeira aos afetados pelo 
coronavírus, o Fundo de Ajuda de Emergência BitGive 
COVID-19. Com uma meta de arrecadação de fundos de US$ 
20.000 dedicada ao fornecimento de equipamentos de 
proteção individual para profissionais médicos, auxílio monetário 
para aqueles que perderam o emprego, bem como 
financiamento global para os necessitados. 

Por meio da plataforma de rastreamento de doações da 
BitGive, GiveTrack, os doadores têm total transparência de suas 
doações e escolhem entre contribuir em moeda fiduciárias ou 
em criptomoedas. A plataforma rastreia como os fundos são 
gastos, bem como fornece aos doadores relatórios diretos 
baseados em evidências. Os marcos da campanha são 
compartilhados consistentemente na plataforma pública 
GiveTrack, incluindo os detalhes sobre a implementação e o 
impacto do fundo.

Connie Gallippi, fundadora e diretora executiva da BitGive, 
afirmou: “A COVID-19 afetou nossa comunidade global, e será 
necessária a união de todos e o apoio mútuo para superar isso. 
Somos extremamente gratos aos nossos parceiros sem fins 
lucrativos por nos ajudar a proporcionar uma via totalmente 
transparente para o impacto coletivo, ajudando diretamente os 
necessitados nas linhas de frente.” 
 
A Direct Relief é uma organização sem fins lucrativos que ajuda 
e capacita comunidades que se recuperam de desastres, 
objetivando melhorar a qualidade de vida daqueles que sofrem 

BitGive lança campanha de 
ajuda pela COVID-19, 
impulsionada pela Blockchain
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A BitGive é parceira do Direct Relief, GiveDirectly e One Fair Wage Emergency Fund para prestar assistência
aos necessitados em meio à pandemia da COVID-19

https://www.givetrack.org/project-details/83/COVID-19-Emergency-Relief-Fund
https://www.givetrack.org/project-details/83/COVID-19-Emergency-Relief-Fund
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dificuldades. Trabalhando diretamente com autoridades de 
saúde pública, organizações sem fins lucrativos e empresas nos 
Estados Unidos, Caribe e América do Sul, a Direct Relief fornece 
equipamentos de proteção individual e artigos médicos 
essenciais aos profissionais de saúde que combatem o 
coronavírus.

Com o aumento das taxas de desemprego, que afeta 
especificamente restaurantes, casas de shows e outros 
trabalhadores horistas, o One Fair Wage Emergency Fund 
fornece assistência monetária para aqueles que perderam o 
emprego nos EUA como resultado da crise do coronavírus. A 
One Fair ajuda trabalhadores de restaurantes, motoristas de 
automóveis de serviços, trabalhadores de entrega e 
trabalhadores de serviços pessoais, entre outros afetados.

O terceiro beneficiário do Fundo de Ajuda Emergencial pela 
COVID-19 da BitGive é a GiveDirectly, uma ONG global líder no 
fornecimento de transferências digitais de renda. Com um 
histórico comprovado de prestação de assistência financeira às 
pessoas nas comunidades mais marginalizadas e vulneráveis, 
em oito países, a GiveDirectly estabeleceu fundos de 
assistência para americanos e africanos que são impactados 
financeiramente pela COVID-19. 

Já ganhando terreno com uma contribuição da IOV Labs, cuja 
plataforma de contrato inteligente RSK impulsiona o sistema de 
doações GiveTrack, os fundos da campanha serão distribuídos 
de maneira uniforme entre os três beneficiários. 

Diego Gutiérrez Zaldivar, CEO da IOV Labs, comentou: “A 
BitGive aproveita o poder distribuído do blockchain para 
conectar doadores com causas impactantes e movimentar 
fundos globalmente com a máxima transparência, segurança e 
eficiência. Temos a honra de contribuir com o Fundo de Ajuda 
COVID-19 e apoiar os esforços dessas organizações 
maravilhosas.”

A Fundadora da BitGive, Connie Gallippi, está disponível para 
entrevistas.
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Sobre a BitGive:

A BitGive foi fundada em 2013 pela principal figura do setor, Connie Gallippi. Sediada na Califórnia, a 
BitGive é a primeira organização sem fins lucrativos do Bitcoin 501(c)(3) reconhecida pelo governo 
dos EUA. A organização tem como objetivo preencher a lacuna entre a indústria Bitcoin e Blockchain 
e suas aplicações práticas para trabalhos humanitários e sem fins lucrativos.
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A BitGive facilita a captação de recursos para doações de caridade usando bitcoin e continua 
dedicada ao uso das tecnologias financeiras de ponta para o bem social. Primeira de seu tipo, a 
BitGive está revolucionando a filantropia global por meio da tecnologia com sua oferta de assinatura, 
GiveTrack.

A organização estabeleceu importantes parcerias e levantou fundos com importantes organizações 
sem fins lucrativos que incluem Save the Children, The Water Project, TECHO, Code to Inspire, Run for 
Water e Medic Mobile.

Para mais informações, visite www.bitgivefoundation.org.

Sobre a IOV Labs
 
A IOV Labs desenvolve as tecnologias blockchain necessárias para um novo ecossistema financeiro 
global, que promova inclusão, transparência e confiança em todo o mundo. Atualmente, a 
organização desenvolve as plataformas RSK Smart Contract Network,RIF e Taringa! .

A RSK Network é uma das plataformas de contrato inteligente mais seguras do mundo, projetada 
para alavancar o incomparável poder de hash do Bitcoin enquanto amplia seus recursos. O conjunto 
de protocolos de infraestrutura abertos e descentralizados da RIF permite o desenvolvimento mais 
rápido, fácil e escalável de aplicativos distribuídos (dApps) em um ambiente unificado. Taringa é a 
maior rede social de língua espanhola da América Latina, com 30 milhões de usuários e 1.000 
comunidades online ativas. 


