
Lançamento da Carnaval na conferência - NFTs sobre Bitcoin 

A tão esperada plataforma Carnaval entrará oficialmente no ar na 
conferência Bitcoin 2022, exibindo NFTs dos principais artistas 
ibero-americanos cunhados sobre Bitcoin, graças aos contratos inteligentes 

Money on Chain: protocolo DeFi descentralizado e não-custodial que 
melhora o desempenho do Bitcoin.

Sovryn: negociação de margem, yield farming e investimento 
com Bitcoin.

Babelfish: agrega e padroniza as stablecoins em diversas cadeias. 

Liquality: uma carteira multichain de extensão de navegador segura 
e não custodial que permite trocar BTC e RBTC de forma atômica.

Bulla Network: um aplicativo de contabilidade que permite aos 
usuários emitir faturas e rastrear pagamentos de diversas 
criptomoedas em um único ledger.

Carnaval: mercado NFT de alta curadoria de artistas 
ibero-americanos.

RSK com presença de destaque 
na Bitcoin 2022 com o lançamento 
das NFTs Carnaval sobre Bitcoin 
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O ecossistema Rootstock (RSK) é o primeiro e mais seguro ecossistema DeFi 
construído e garantido pela Bitcoin, oferecendo uma gama de serviços DeFi que 
cobrem investimento, crédito, yield farming e muito mais. Na Bitcoin 2022, a RSK 
mostrará esse ecossistema no maior evento Bitcoin do mundo para um público de 
35 mil pessoas, impulsionado pelo lançamento da plataforma Carnaval para 
cunhagem de NFTs sobre Bitcoin pela primeira vez.

Este ano, a conferência Bitcoin 2022 acontece de 6 a 9 de abril em Miami. Os 
seguintes projetos de DeFi para Bitcoin estarão presentes, mostrando as 
capacidades de financiamento descentralizado na RSK:
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no ecossistema RSK. Essa plataforma NFT é o primeiro mercado 
latino-americano que utiliza Bitcoin com obras de arte de alta curadoria, 
algumas das quais são relacionadas às peças físicas. Além disso, a Carnaval 
é a primeira implementação do mecanismo RIF Marketplace.

A plataforma está lançando uma coleção única, chamada Carnaval Genesis 
Drop, no dia 6 de abril, às 10h (horário da Costa Leste dos EUA), junto com o 
BITCOIN GENESIS DROP - as 210 primeiras NFTs da coleção de arte 
ibero-americana sobre a rede Bitcoin. 
A coleção Carnaval Genesis Drop será lançada como 10.000 NFT PFPs 
generativos que refletem a mundialmente famosa obra de Magritte, “O Filho 
do Homem”. Além disso, 15 Carnaval Masks, cujo processo criativo envolveu 
artistas de renome, estarão disponíveis e cada um dos portadores poderá 
acessar o coquetel privado que a Carnaval está organizando na 
Gitano-Faena, em Miami, às 12h do dia 10 de abril.

O RIF oferece protocolos e serviços descentralizados, desenvolvidos usando 
contratos inteligentes RSK, construindo a infraestrutura necessária para dar 
início ao ecossistema Bitcoin DeFi. A Carnaval integrou o mecanismo RIF 
Marketplace, um pacote de bibliotecas SDK de código aberto e totalmente 
auditadas que reduz significativamente o tempo de comercialização para os 
mercados descentralizados de NFT.

O que é a RSK, e qual seu objetivo?

A RSK é uma solução de camada dois sobre Bitcoin, trazendo pela primeira 
vez contratos inteligentes para o ecossistema Bitcoin, e protegida, em média, 
por 60% do poder de hashing da BTC através da mineração mesclada. A RSK 
abre as portas para mais funções do ecossistema Bitcoin mais seguro, 
fornecendo contratos inteligentes e expansividade mais significativa. Essa 
plataforma oferece às startups e empreendedores uma nova maneira de 
acessar o mundo DeFi com base na cadeia mais segura. Assim, ela pode se 
tornar o alicerce do sistema financeiro do futuro. 

Painel do cofundador da RSK: "Sidechains: Benefícios e trocas" 
Além disso, o cofundador da RSK e CEO da IOVlabs, Diego Zaldivar, estará 
discutindo sobre as sidechains e seus benefícios e trocas com outros 
palestrantes. 

"Nos últimos dois anos, vimos a ascensão meteórica das DeFi. Novos sistemas 
monetários (stablecoins) e ferramentas financeiras especulativas 
(mecanismos de negociação e AMMs) foram construídos sobre as principais 
redes de blockchain, mas eles só atendem às necessidades dos 
especuladores. O desafio à frente é conectar esses novos sistemas 
descentralizados Fintech com as necessidades do resto da sociedade. Esse é 
nosso desafio na IOVLabs e a razão pela qual criamos a Rootstock e a RIF, 
construindo diariamente as DeFi", diz Diego Gutierrez Zaldivar.
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O painel será realizado sexta-feira, 8 de abril, das 13h às 13h40 (horário da 
Costa Leste dos EUA) no Palco Open Source. 

Sobre a RSK

A RSK é a plataforma de contrato inteligente mais segura do mundo, 
protegida pelo poder de hash incrível do Bitcoin por meio da mineração por 
mesclagem. A RSK expande-se até 100 transações por segundo sem 
sacrificar a descentralização. Ela reduz o armazenamento e largura de banda 
por meio de verificação probabilística, detecção de fraudes e muito mais. 

A RSK Infrastructure Framework (RIF) é um pacote de protocolos de 
infraestrutura abertos e descentralizados. O RIF possibilita o desenvolvimento 
mais rápido, fácil e expansível de aplicativos distribuídos (dApps) em um 
ambiente unificado, permitindo a adoção em massa de Bitcoin e RSK.

Para mais informações, acesse rsk.co
Assessoria de imprensa:
Magdalena Wilma
magdalena.wilma@iovlabs.org


