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Esta semana na ShapeShift DAO discutimos várias 

propostas e ideias durante o Encontro Semanal de 

Governança. As propostas continuam a criar 

engajamento na comunidade e novas ideias continuam a 

surgir, ontem mesmo uma proposta foi aprovada e outra 

discutida em detalhes.

Confira a seção abaixo para obter 

mais informações sobre propostas 

em andamento e aprovadas, bem 

como os tópicos mais discutidos, 

vamos lá? 

NÃO PERCA (Horário de Brasília)
 LINKS ÚTEIS

ENCONTRO SEMANAL: GOVERNANÇA

Orçamento da Guilda de Engenharia - Agosto de 2022  
– Leia aqui


Orçamento proposto: $1,909,050 + FOX Stream 
(compromisso de 18,834,341 FOX

 Nomear 0xdef1cafe para a liderança da Guilda de 
Engenharia, substituindo Josh Forman

 Incluir novas cinco posições no fluxo de trabalho
 Detalhes sobre o fluxo de trabalho e FOX Stream 

podem ser conferidos no forum
 Recompensas adicionais para auditoria de contratos, 

coordenação de equipe e elaboração de planos
 Todas as ferramentas, recursos,  relatórios e 

atualizações de progresso para a comunidade 
estabelecidos na 1ª proposta continuarão nesta nova 
interação

 Fundos não utilizados retornarão para o tesouro da 
DAO ao fim do termo.

Campanha 'We FOX'ed Up' - Suporte ao Cliente– Leia 
aqui


Orçamento proposto: $10,000 em FOX + 0.5 ETH (ou 
equivalente em USDC

 Caso relatado pela equipe de suporte que um cliente 
obteve uma experiência ruim, os líderes de suporte 
podem usar de discrição, enviando ao cliente alguns 
FOX. Assim, uma boa média de retenção pode ser 
alcançada. A média no passado foi de 50-100 FOX

 ETH é requisitado para cobrir as taxas de Gás desta 
campanha

 Com o sucesso desta campanha, poderemos 
requisitar mais ou menos fundos no futuro

 Fornecer um documento público de todos os envios 
da FOX que a campanha realiza e follow up para 
acompanhar o cliente durante pós-venda

 Nem todos os envios e FOX serão necessariamente 
direcionados clientes insatisfeitos, alguns podem ser 
verdadeiros promotores de nossa marca quando 
motivados.

Desenvolvimento da FOXy e delegações no TMDC – 
Leia aqui

 Toshi está liderando o programa de staking FOXy, 
com previsão de conclusão no segundo semestre de 
2022. Este projeto é financiado por fundos privados 
através da proposta de Beorn (leia aqui)

 Contratos Inteligentes serão estabelecidos em nome 
da DAO para garantir a propriedade dos contratos da 
Multisig

 Empoderar o TMDC para administrar o FOXy e seu 
ecossistema.

PROPOSTAS ATIVAS



@Marle



@diggy

[SCP - 63]Proposta para operar validadores em 
nome da ShapeShift DAO na Umee Juno e Terra 

[SCP - 66] Proposta para reeleger Diggy como líder 
de Produto & Serviços Criativos (idezaliação oficial) 

Novas idealizações no Fórum



@Mis


 

@MrNerdHair

[SCP-60] - Proposta de Adendo ao processo de 
Governança 

[SCP-61] Proposta requisitando fundos para a 
Guilda de Segurança, a partir de 31 de maio de 2022



Idealizações anteriores 


no Fórum



@GunnarBudd



@LP



@jonisjon

[Ideia] - Premiar com FOX usuários que votarem nas 
propostas 

[Incubação] Diversificar o mix de produtos da DAO 
com a reaquisição do CoinCap 

[Rascunho] Tesouro do Ecossistema da ShapeShift 
DAO 

Novos tópicos no

 Fórum Oficial


@lewis
FOXChain e Coinbase Cloud: Proposta de suporte 



Tópicos anteriores no


 Fórum Oficial

 ShapeShift DAO Weekly Newsletter February 21, 2022 
@Arina





ShapeShift DAO Boletín Semanal 21 de Febrero de 
2022 
@Jpanam @rohekbenite

ShapeShift DAO Boletim Semanal 21 de fevereiro de 
2022 
@thesmith @rohekbenitez

Newsletters

Vamos 
votar!

Encontro Semanal de Operações 


28 de fevereiro de 2022 - 14:30



Encontro Semanal de Governança 


3 de março de 2022 - 19h00

Calendário da Comunidade


Discord Oficial


Fórum Oficial da ShapeShift DAO

Momentos incríveis!


https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
http://twitter.com/shapeShift_io/
http://twitter.com/shapeShift_io/
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4ODY5YzVmOTNkNzdmNDNhNDNiZGZiNmY3NjVhNzgxYmQ2MzYyZTM2YjI5NDQwMmFjODM0Y2Q1ZWExYTE3OWYxNg==
https://forum.shapeshift.com/t/engineering-workstream-budget-march-august-2022/1109
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4YmUwYmQyMzI3ODY0ZDY5NzQxMTQ2MmRlZjEwNDVlOTNkNGEzNDdlNjhkNGRkOTU1ZjIzOTI5MGVhMGE1NjExMg==
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4YmUwYmQyMzI3ODY0ZDY5NzQxMTQ2MmRlZjEwNDVlOTNkNGEzNDdlNjhkNGRkOTU1ZjIzOTI5MGVhMGE1NjExMg==
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OnFtcWZseGZqZ2J0aHZzMWZheXhqcmNzMWh0cXRjZmVuanRwaG5qd2ZieHRuNmk=
https://forum.shapeshift.com/t/bounty-120-000-300-000-fox-for-foxy-aka-sfox-by-mar-22nd/984
https://forum.shapeshift.com/t/scp-63-ideation-operate-umee-juno-and-terra-validators-on-behalf-of-the-shapeshift-dao/1201
https://forum.shapeshift.com/t/scp-63-ideation-operate-umee-juno-and-terra-validators-on-behalf-of-the-shapeshift-dao/1201
https://forum.shapeshift.com/t/scp-66-proposal-to-re-elect-diggy-as-product-creative-services-workstream-leader-official-ideation-thread/1202
https://forum.shapeshift.com/t/scp-66-proposal-to-re-elect-diggy-as-product-creative-services-workstream-leader-official-ideation-thread/1202
https://forum.shapeshift.com/t/scp-60-proposal-addendum-to-governance-process/1059
https://forum.shapeshift.com/t/scp-60-proposal-addendum-to-governance-process/1059
https://forum.shapeshift.com/t/scp-61-proposal-to-fund-the-security-workstream-through-may-31-2022/1096
https://forum.shapeshift.com/t/scp-61-proposal-to-fund-the-security-workstream-through-may-31-2022/1096
https://forum.shapeshift.com/t/ideation-grant-fox-tokens-for-proposal-votes/1188
https://forum.shapeshift.com/t/ideation-grant-fox-tokens-for-proposal-votes/1188
https://forum.shapeshift.com/t/pre-discussion-ideation-diversifying-the-daos-revenue-stream-through-the-re-acquisition-of-coincap/1195
https://forum.shapeshift.com/t/pre-discussion-ideation-diversifying-the-daos-revenue-stream-through-the-re-acquisition-of-coincap/1195
https://forum.shapeshift.com/t/draft-proposal-shapeshift-dao-to-dao-ecosystem-treasury/1194
https://forum.shapeshift.com/t/draft-proposal-shapeshift-dao-to-dao-ecosystem-treasury/1194
https://forum.shapeshift.com/t/foxchain-x-coinbase-cloud-support-proposal/1134
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=9ul7vb4u1spv90etqjvu7rgkuc@group.calendar.google.com&pli=1
https://discord.com/invite/shapeshiftnt Proposals
https://forum.shapeshift.com/c/proposal-discussion/7

