
A proposta de criar uma pool de 

liquidez FOX / GIV de US $ 1.000.000 

trocando os tokens FOX do tesouro 

ShapeShift DAO por tokens GIV do 

tesouro Giveth DAO e, em seguida, 

adicionando os tokens a uma pool de 

liquidez combinada foi aprovada! Isso 

envolve uma alocação total de US$ 

500.000 em tokens FOX do tesouro 

para criar uma pool de liquidez FOX / 

GIV.


Proposta: Swap de Tesouro 
em GIV e Fornecimento de 

Liquidez é aprovada

Migrar sua carteira nativa ShapeShift 

para nosso novo aplicativo da Web de 

código aberto ficou mais fácil - e abre o 

mundo DeFi em uma única interface! 

Os usuários que criarem uma carteira 

ShapeShift nativa por meio de nosso 

aplicativo móvel ou pelo site 

beta.shapeshift.com podem inserir seu 

e-mail e senha ShapeShift para 

importar sua carteira ShapeShift 

existente do aplicativo (legado) para o 

novo aplicativo Web de código aberto.





Migrações da ShapeShift 
para Carteira Nativa

Temos o prazer de anunciar a 

ShapeShift DAO como a primeira 

parceira oficial de lançamento da 

Porter Finance! Por ser a primeira 

empresa a transformar-se totalmente 

em uma DAO, a ShapeShift tem sido 

pioneira no espaço das DAOs. 

Estamos ansiosos para mostrar o 

poder dos mercados de dívidas para 

ajudar a levantar capital de forma 

sustentável e previsível ao lado da 

Porter Finance.


ShapeShift se torna a Primeira 
Parceira do Lançamento da 

Porter Finance
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GUILDA DA ENGENHARIA PROMOVE OPORTUNIDADES 

O resultado é uma pool de liquidez com $ 1.000.000 em liquidez. A Shapeshift e a Giveth têm objetivos complementares em 

torno da descentralização das finanças e da criação de novas formas para os indivíduos acessarem o financiamento. Seremos o 

caminho para este sistema financeiro sem fronteiras; uma plataforma de criptografia de código aberto, multi-chain e auto-

custódia, permitindo que bilhões alcancem uma boa qualidade financeira.


Giveth é uma comunidade focada em construir o futuro da doação usando a tecnologia blockchain. Nossa intenção é apoiar e 

recompensar o financiamento de bens públicos, criando acesso aberto, transparente e gratuito às oportunidades 

revolucionárias de financiamento disponíveis no ecossistema Ethereum.


Leia mais...

A ShapeShift inicialmente trocará US$ 

250.000 em tokens FOX para o Giveth 

DAO por US$ 250.000 em tokens GIV. Em 

seguida, pegaremos os tokens GIV que 

recebermos, e iremos uní-los com os US$ 

250.000 restantes em tokens FOX da 

alocação inicial e os depositaremos juntos 

em uma novo pool de liquidez FOX / GIV. 

Ao mesmo tempo, a Giveth DAO pegará 

os US$ 250.000 em tokens FOX que 

receber, combinará com mais US$ 

250.000 em tokens GIV e os depositará na 

mesma pool de liquidez FOX / GIV.


Proposta: Swap de Tesouro GIV e 
Fornecimento de Liquidez é aprovada

Isso dá início a uma relação harmoniosa entre ShapeShift e Porter Finance. Como um de seus primeiros usuários, a ShapeShift 

deu um feedback do produto inestimável à Porter Finance e contribuiu para o design de seus primeiros desenvolvimentos: 

Simple e Convertible Bonds. Estamos ansiosos para trabalhar com a ShapeShift para continuar iterando e resolvendo os 

problemas que as DAOs estão enfrentando! ShapeShift, mais uma vez, encontra-se na vanguarda da inovação, ajudando a 

construir o nascente mercado de crédito para DAOs.


No verdadeiro estilo Web3, a ShapeShift DAO também receberá a propriedade do protocolo Porter por fazer parte do 

lançamento. Isso alinha Porter com os interesses da ShapeShift DAO e também recompensa a ShapeShift DAO por seu suporte 

inicial.


Leia mais...

Com a aprovação do SCP 78, a ShapeShift 

TMDC (Comitê de Gerenciamento e 

Diversificação do Tesouro) foi autorizado a 

usar a Porter Finance para cumprir seu 

mandato de aumentar a quantidade de 

stablecoins que a DAO detém. Para garantir 

o financiamento das operações da DAO, o 

TMDC criou o mandato para aumentar suas 

participações em stablecoin do tesouro 

para mais de US$ 10 milhões por meio de 

várias estratégias. A aprovação da Proposta 

SCP 78 significa que a Porter Finance será 

uma dessas estratégias.


ShapeShift se torna a primeira Parceira 
do Lançamento da Porter Finance	

aplicativo móvel e inseri-la manualmente no novo aplicativo da web v2, um inconveniente considerável! O login é mais simples 

do que nunca, e inserir suas credenciais por e-mail e senha é uma ocorrência única. Depois de importar sua conta para nosso 

aplicativo de código aberto, sua carteira será salva e poderá ser usada de todas as maneiras que você usou a ShapeShift 

anteriormente!


Estamos muito animados para continuar oferecendo a você mais ativos, capacidades e recursos à medida que exploramos a 

inovação em DeFi. Se vocês tiver alguma dúvida, leia o artigo do Help Desk ou envie um ticket para o 

.


Visite  para migrar para nosso aplicativo web de código aberto agora!


helpdesk oficial da 

ShapeShift

http://app.shapeshift.com/

Leia mais...

Para continuar acessando sua conta 

ShapeShift, você deve fazer backup de 

sua frase de recuperação secreta de 12 

palavras. Lembrete: Nunca, sob 

nenhuma circunstância, compartilhe 

sua Frase de Recuperação Secreta 

com ninguém ou a insira em um site.


Isso só terá que ser feito uma vez, pois 

não mantemos/rastreamos mais as 

informações da conta do usuário - não 

há mais logins! Antes desta atualização, 

se nossos usuários quisessem importar 

sua carteira nativa para o nosso, eles 

teriam que extrair a frase inicial do 
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propostas em nosso Github, também 

utilizamos a ferramenta Gitcoin para 

incentivas novos contribuidores. 

Recompensamos as contribuições 

utilizando nosso token de governança, 

o FOX. Quando você contribui para a 

ShapeShift DAO, você se torna parte 

dela! 


Se interessou? Confira links úteis que 

vão ajudar nesta jornada. 


A Guilda da Engenharia é parte vital 

da ShapeShift DAO. Sua missão é 

construir e pavimentar os caminhos 

do universo DeFi, promovendo 

código-fonte aberto, protocolos 

governados através de comunidades 

e é claro, uma interface amigável para 

todos os usuários. 


Já pensou em trabalhar em uma DAO? 

Estamos recrutando desenvolvedores  

interessados em trabalhar conosco e 

basta possuir a mente aberta e 

continuar a ler este boletim.


A ShapeShift DAO possui vários 

programas de recompensas e grande 

parte deles são abertos ao público, 

tratam-se de melhorias ou correções 

de bugs pontuais que podem ser 

feitas em único Pull Request.  Você 

pode conferir todas as recompensas 

GratiDAO!
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/
https://twitter.com/ShapeShift
https://twitter.com/ShapeShift
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://discord.gg/shapeshift
https://app.dework.xyz/shapeshift-dao/shapeshift-bounties/view/bounties
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4ZWJlZGU1NTg0YWQ4Y2QzYWMyNWY2MTkwYzY3MDdkZTlkNzMwY2U3OWExOWJhOWNkZjMwZmFlMjlmNjI1MDMwYg==
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https://shapeshift.zendesk.com/hc/en-us/articles/6161030693517-Wallet-Migration-Mobile-to-Web
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