
A aprovação desta proposta 

descreve as últimas ideis para 

mineração de liquidez da ShapeShift 

DAO e continua o programa de 

liquidity mining na Uniswap v2 por 

mais 4,5 meses após a data final 

atual do início de julho, juntamente 

com a criação e financiamento de 

incentivos de mineração de liquidez 

no Bancor v3. Desde a aprovação 

desta proposta, o financiamento do 

Bancor v3 foi suspenso pelo TMDC 

devido à suspensão da proteção de 

perda impermanente.





Estendendo a Liquidez Detida pelo 
Protocolo na Uniswap e Bancor v3

Em 2 de junho, os engenheiros da DAO 

e da Fundação Fox migraram o 

 para ser 

hospedado pela Fleek, apoiado pelo 

IPFS. Além dos muitos benefícios de ter 

o site implementado no IPFS, a Fleek 

priorizou recursos que permitirão que 

a DAO se torne o proprietário direto da 

conta. Atualmente, a conta Fleek é de 

propriedade da FOX Foundation. Esta 

proposta busca aprovação para 

transferir a conta para a Shapeshift 

DAO.





app.shapeshift.com

Transferindo a conta Fleek da 
Fundação Fox para a Shapeshift 

DAO

Em 22 de junho, a 

 一a plataforma líder para 

identidade digital Web3一anunciou sua 

integração a ShapeShift. Agora, os 

usuários da ShapeShift podem 

substituir endereços de carteiras 

complicados por domínios NFT legíveis 

para humanos, tornando o envio das 

principais criptos (BTC e ETH) tão fácil 

quanto enviar um e-mail. Nas 

próximas semanas, ShapeShift e 

Unstoppable Domains oferecerão 

domínios NFT gratuitos para todos os 

detentores do FOX Token.


Unstoppable 

Domains

Integração com 
Unstoppable Domains
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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 

programa de recompensas Uniswap FOX/ETH v2 LP pelos próximos 4,5 meses para 6,75 milhões de FOX com uma taxa alvo de 

aproximadamente 30% assumindo os preços atuais de FOX/ETH e que todos os tokens LP depositados migrem da 3ª rodada de 

mineração de liquidez para a 4ª rodada.


O programa de recompensas do Bancor v3 LP foi originalmente programado para durar 4,5 meses e começar a partir do 

momento em que o FOX foi listado no Bancor v3. Dada a decisão de não prosseguir com esta escolha, os 6,75M FOX que 

deveriam ser depositados no Bancor v3 devem ser devolvidos ao tesouro até que outro programa de recompensa de LP seja 

proposto e aprovado pela comunidade.


Leia mais...

Possuir liquidez é importante e 

liquidez insuficiente pode aumentar o 

slippage dos preços. O FOX precisa 

estar presente e disponível em todo o 

ecossistema DeFi para sua estabilidade 

e o sucesso a longo prazo, assim como 

da ShapeShift DAO. À luz de menos 

opções de fornecimento de liquidez, 

esta proposta procurou garantir 

liquidez suficiente para o FOX e para 

que essa liquidez fosse detida pela 

ShapeShift DAO.


Esta proposta aprovada estende o 

Estendendo a Liquidez Detida pelo 
Protocolo na Uniswap e Bancor v3

as ferramentas para interagir perfeitamente com a web descentralizada


A atual experiência de integração do Web3 é 	complexa, e a Unstoppable Domains resolve isso oferecendo nomes de domínio 

NFT amigáveis que fornecem uma base para a identidade digital. Os domínios NFT permitem que as pessoas carreguem um 

nome de usuário exclusivo em carteiras, aplicativos, serviços, jogos e no metaverso, tornando-se um identificador Web3 de 

propriedade do usuário, seguro e portátil. Com essa nova parceria, os usuários da ShapeShift podem enviar criptomoedas de 

suas carteiras para domínios .crypto, .x, .nft, .wallet, .coin, .bitcoin, .dao, .blockchain e .888. Isso ajuda a eliminar o erro do 

usuário e cria uma abordagem mais centrada no ser humano para interagir com a criptomoeda e o ecossistema Web3.


Leia mais...

Como uma das exchanges de 

criptomoedas mais antigas, a 

ShapeShift fez da descentralização, 

abertura e transparência uma parte 

essencial de sua missão, disse Sandy 

Carter, vice-presidente sênior de 

desenvolvimento de negócios da 

Unstoppable Domains. Estamos muito 

satisfeitos em fazer parceria com a 

ShapeShift enquanto construímos um 

futuro em que usuários de 

criptomoedas novos e experientes têm

Integração com Unstoppable Domains

Gnosis Safe. Seu modelo de permissões permite que uma conta de proprietário conceda acesso aos administradores da conta. 

Finalmente, Fleek também aceita criptomoedas como pagamento por seus serviços e está disposta a transferir a propriedade 

para as mãos da multi-sig da ShapeShift DAO.


Simplificando, a DAO deve ser o proprietário direto de qualquer ativo que seja praticamente capaz. Fleek fez um trabalho 

maravilhoso ao tornar isso possível e a DAO é instado a agir rapidamente para utilizar esses recursos e incentivar outras 

empresas a seguirem o exemplo.


Leia mais...

Se essa proposta for aprovada, a DAO 

se tornará proprietária da conta Flek 

atualmente associada ao 

. Isso remove a 

fundação de possuir infraestrutura que 

atualmente pode ser de propriedade e 

gerenciada diretamente pela DAO e 

estabelece um precedente para a 

Fundação se desfazer desses ativos e 

controles associados assim que 

possível.


Fleek atualmente fornece login usando 

carteiras ethereum e atualmente está 

trabalhando em uma integração para

app.shapeshift.com

Transferindo a conta Fleek da Fundação 
Fox para a Shapeshift DAO
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