Por qu o Bitcoin?

Utilize Bitcoin

Bitcoin é como dinheiro,
mas digital

Conta poupança
Quantia > USD 100

Não é necessário um banco, permissão,
indentificação, ou ser rico para usar o bitcoin.
Bitcoin não pode ser inflacionando, falsificado,
ou bloqueado por ninguém.
Seu bitcoin é mais dificil de roubar do que
dinheiro..
Seus pagamentos não podem ser censurados.
Seu bitcoin não pode ser congelado ou retido
como uma conta bancária.
Tenha sua senha ou backup/keys (12 palavras
em inglês) e seus bitcoin e seu apenas seu.

Sua primeira carteira bitcoin
1 - Download o app - por exemplo
"Muun" como usado aqui a “Blue Wallet"

App Store

Google Play

2 - Abra e siga as orientações a seguir.

Não é aconselhamento financeiro.
Faça sua pesquisa.

1. Crie sua conta carteira e
faça backup (não-custodial)

Escreve as 12 palavras que você
verá em um papel.
NÃO TIRE screenshot, NÃO FAÇA
COPIA DIGITAL. Você pode
recuperar seu dinheiro com
essas palavras.

2. Gere o endereço Bitcoin

Pressione o botão Receive e será
apresentando um código QR e
uma linha de números e letras.
Esse é seu endereço bitcoin onde
se cria o invoice.

3. Recebendo Bitcoin

Copie e envie o código QR ou a
sequencia completa de letras e
números para quem vai enviar o
bitcoin para você.
Uma vez pago, a carteira
notificará a realização do
pagamento. Pagamentos (onchain) bitcoin pode levar tempos
maiores.

Utilize Lightning
Despesas diárias
Rápidos micropagamentos
1. Crie sua carteira
Lightning e backup
(custodial)

Salve o código QR ou o endereço
lndhub. NÃO COMPARTILHE!
Você pode recuperar seu
dinheiro escaneando o código
QR em uma nova carteira.

2. Crie um Invoice

Pressione o botão Receive para
gerar um novo invoice, e
determine a quatidade a
receber.Você pode alternar
entre opções em Real, Bitcoin e
a menor unidade do bitcoin
chamado Satoshi.

3. Receba Lightning bitcoin
Copie e envie o código QR ou a
sequencia completa de letras e
números para que irá enviar o
pagamento a você.
Uma vez pago, a carteira
notificará a realização do
pagamento. Pagamento via
lightning é imediato.

4. Enviar o Bitcoin

Pressione Send e escaneie o
código QR recebido. Confira e
aprove o pagamento.

4. Enviar o Bitcoin

Pressione Send e escaneie o
código QR recebido. Confira e
aprove o pagamento.

Possua seu dinheiro
Se você compra bitcoin em uma exchange, é
como dinheiro em um banco. Pode ser
congelado; o que você tem e o que você faz
pode ser monitorado.
Use o bitcoin em auto-custódia como
apresentado aqui e use com sua familia,
amigos e parceiros de negócios.
Nunca compartilhe seus chaves nem
backups com ninguém nem armazene
digitalmente.

As chaves não são suas, o bitcoin
não é seu.
Casos de uso:

O que é o Bitcoin?
Bitcoin não é scam.
Bitcoin é dinheiro móvel que funciona sem
uma empresa ou governo por trás. É uma
tecnologia como a internet.
Você pode possuir frações de bitcoin
conhecido como Satoshis. Não há limites
de transações. Taxas são baixas. Impostos
não são realizados automaticamente

Como reconhecer um scam
ISe for scam você precisará
adquirir um pacote inicial
trazer amigos ou membros da familia
fazer pagamentos mensais

Ganhe bitcoin (trabalhos online,
podcasting, jogos, torne-se
desenvolvedor...)
Receba remessas(baixos fees)
Pague locamente (baixos fees)
Peça que comercios locais aceitem
bitcoin
Troque pessoa-a-pessoa valores em
USD ou real (seja remunerado por isso)

Conheça nossos grupos
educacionais no WhatsApp

Não há que se juntar a ninguém
Bitcoin é uma rede aberta que não
necessária permissão para usar.
Bitcoin não promete lucro
Preço do Bitcoin é voltatil. Economize
por 4-5 anos ou gaste imediatamente.

Aprenda mais www.bffbtc.org

Bitcoin
O dinheiro das
Pessoas
Dinheiro digital
Usado de pessoa para pessoa
Sem necessidade de banco
ou de registro
Sem controle corporativo
Dinheiro de comunidades

