
A moderação da comunidade da 

Workstream é o principal responsável 

por apoiar a comunidade e manter a 

integridade de várias plataformas 

ShapeShift, como Discord, Forum, 

Boardroom e Notion. Plataformas 

futuras que a comunidade escolher 

implementar também podem ser 

incluídas. Esta workstream é usada 

diariamente para garantir o bom 

funcionamento da ShapeShift DAO e a 

aprovação desta proposta permite que 

isso continue.


Renovar a moderação da 
Workstream de julho - final de 

dezembro de 2022


Há um ano, a ShapeShift anunciou que 

seria a primeira empresa a 

descentralizar totalmente toda a 

estrutura corporativa e, ao mesmo 

tempo, lançar o maior airdrop da 

história para ajudar a começar nossa 

nova DAO. A ShapeShift prometeu 

tornar seu código aberto para todo nos 

próximos meses. Verificando como a 

DAO está se saindo um ano depois, 

podemos ver que houve uma 

quantidade incrível de progresso nessa 

frente.


Aniversário de um ano da 
ShapeShift – Insight de Jon 

ShapeShift

Devido a pedidos de nossa 

comunidade, nossas recompensas de 

farming FOX/ETH foram estendidas! Se 

você está atualmente farmando em 

nossa antiga pool, por favor, saque e 

mova seus tokens LP para o novo 

contrato de yield farming para 

participar da nova rodada e ganhar até 

130% em seus staked FOX/ETH LP 

tokens! Se houvesse um momento 

para começar a farmar esses tokens LP 

conosco, agora seria o momento!


As recompensas de 
Farming do FOX/ETH 

continuam!

G I R O  S E M A N A L
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Procura-se Super Programadores Sombrios


A DAO está procurando engenheiros talentosos para se juntar a uma comunidade 

engajada de construtores. Esta é uma oportunidade única de construir a próxima 

geração de cripto-ferramentas para a soberania financeira do cliente. Os 

engenheiros da DAO trabalham em equipes pequenas e multifuncionais e 

experimentam muita variedade, enquanto ainda têm a oportunidade de 

desenvolver conhecimentos em áreas de interesse.

GUILDA DA ENGENHARIA PROMOVE OPORTUNIDADES 

o processo de verificação, eles funcionam como recepcionistas da DAO.


A missão desta workstream é simples: ajudar as pessoas. A moderação é a workstream que você nunca soube que precisava, 

mas sem o qual não poderia viver. Desde acolher novos usuários até configurar chamadas de Zoom e gerenciar bots; 

moderação está aqui para apoiar a comunidade. Esta workstream se esforça para criar um espaço que promova a segurança, o 

crescimento e a inovação. Nossa equipe de moderadores confiáveis, confiantes e entusiasmados permite a descentralização da 

moderação da comunidade.


Leia mais...

A moderação suporta todas as 

workstreams e todos os usuários em 

cada uma das plataformas que 

modera. À medida que trazem mais 

membros para as várias plataformas, 

os moderadores agem muito mais do 

que gerenciadores de bots e 

bloqueadores de spam. Os 

moderadores não apenas configuram 

o processo de verificação, mas 

também são o ponto de contato para 

os membros que têm problemas com

Renovar a moderação da Workstream 
de julho - final de dezembro de 2022

 fornecer acesso à liquidez do protocolo são primordiais para manter o ecossistema do token FOX saudável para nossa família 

FOX e membros da comunidade. Você pode ler a proposta completa .


O programa de recompensas Uniswap permite que os detentores do FOX forneçam liquidez na exchange descentralizada 

Uniswap v2 e depositem seus tokens LP no contrato de recompensas ShapeShift para uma parte proporcional dos tokens FOX 

distribuídos durante o período de quatro meses e meio.


aqui

Leia mais...

A ShapeShift DAO aprovou a 

continuação dos incentivos de 

mineração de liquidez na pool Uniswap 

FOX/ETH, estendendo e modificando 

efetivamente as atuais recompensas de 

mineração de liquidez.


A nova estratégia manterá as 

recompensas de mineração de liquidez 

próximas ou nos níveis atuais por mais 

quatro meses e meio a partir do início 

de julho de 2022. Não é à toa que esta 

proposta foi aprovada com 4,64 milhões 

de votos, pois as vantagens da DAO

As recompensas de Farming                                        
do FOX/ETH continuam!

assumir a missão ShapeShift DAO, cada um à sua maneira.


Uma coisa a observar é a rapidez com que a DAO evoluiu como organização. Nas organizações centralizadas tradicionais, 

especialmente à medida que crescem para qualquer tamanho significativo, desenvolve-se a inércia burocrática, desafiando a 

evolução organizacional. É por isso que as mudanças tendem a ser lentas na maioria das organizações tradicionais; por outro 

lado, a ShapeShift DAO se transformou orgânica rapidamente ao longo de um único ano. Isso inclui experimentos sobre como o 

trabalho é feito, seja por meio das principais workstreams, os fundos da DAO, recompensas de vários tipos e todos os tipos de 

contribuições da comunidade em geral. A evolução da DAO também inclui a inovação em novos produtos e serviços, como FOXy 

e FOXChain, bem como a atribuição de liderança (e alterações subsequentes a essa liderança) nas workstreams da DAO, 

conforme necessário. O debate em torno de qual deveria ser o propósito e os objetivos da DAO está sempre evoluindo com a 

comunidade e à medida que as oportunidades de mercado mudam.


Leia mais...

Muito foi realizado em tão pouco 

tempo no caminho para a 

descentralização completa da 

ShapeShift DAO. Na verdade, eu diria 

que a ShapeShift DAO já é uma das 

organizações mais descentralizadas 

em todas as criptomoedas, o poder 

está nas mãos da comunidade e dos 

detentores de tokens na tomada de 

decisões de governança, e qualquer 

pessoa pode participar a qualquer 

momento para se envolver e deixar 

sua voz seja ouvida no  da 

DAO ou . Tem sido inspirador 

ver a comunidade se formar e

Discord

Forum
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D E S T A Q U E S

GratiDAO!
Momentos incríveis!  
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