
A ShapeShift DAO começou 

oficialmente a trabalhar na FOXChain 

com o apoio colaborativo da Coinbase 

Cloud. A FOXChain disponibilizará 

dados utilizando o Consenso do 

Tendermint com o objetivo de 

hospedar dados da blockchain de 

forma descentralizada.Esta parceria 

originada da 

, oferecendo sua 

expertise no desenvolvimento, 

construção e a criação do ecossistema 

quando ocorrer o lançamento da 

FOXChain.


proposta apresentada 

pela Coinbase Cloud

FOXChain: ShapeShift e 
CoinbaseCloud tornam-se 

parceiras

Um validador irá começar a ser operado 

pela TaxiStake na nova blockchain Umee 

com o intuito de prover uma nova fonte 

de receita para a DAO. Umme é uma 

infraestrutura descentralizada para 

interações cross-chain entre redes, 

responsável por conectar usuários 

visando oportunizar operações como criar 

posições de empréstimo, mover capital 

entre chains, descobrir novas 

oportuniddes de rendimentos e explorar 

as aplicações DeFi. 

Operando validores da 
Umee, Juno e Terra

Há muitas funcionalidades no novo 

e pode ser difícil 

acompanhar o que elas fazem, além de 

prover retornos consideráveis. Por


compreender diferentes estratégias 

DeFi no mundo cripto e as 

oportunidades oferecidas pelo 

ShapeShift, os usuários estão melhores 

posicionados para tomar decisões em 

DeFi.
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para os interessados em hospedarem os dados da blockchain. Descentralizar os dados da blockchain é vital para permitir a 

ShapeShift alcançar sua missão de tornar-se completamente descentralizada, já que a interface da ShapeShift será 

completamente suportada pela FOXChain em seu back-end. 


Embora o token FOX tenha sido lançado primeiro na Ethereumm, a ShapeShift vê um futuro, onde o token FOX pode fluir 

livremente entre as redes, desprendendo-se do conceito de "nativo". Por exemplo, se você deseja acessar a Uniswap, você pode 

mover seus FOX para a mainnet da Ethereum e se você quer acessar o staking nativo da ShapeShift, você pode mover seus FOX 

para a FOXChain. Não haverá nenhum custo para utilizar a rede FOXChain. 


Leia mais...

A FOXChain é uma blockchain para a 

disponibilização de dados na rede 

baseada no  , que utiliza o 

consenso Tendermint com o objetivo de 

descentralizar por completo os dados da 

blockchain. O design da blockchain é 

feito com propósito de armazenar 

metadados para qualquer blockchain 

suportada pela ShapeShift. Emprestando 

muito dos mecanismos da 

utilizada na THORChain, alguns dos 

benefícios mais significativos da 

FOXChain são os incentivos oferecidos 

Cosmos SDK

arquitetura 

FOXChain: ShapeShift e CoinbaseCloud 
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porção proporcional a sua participação, alocado em token FOX. A DAO recentemente votou para o programa de recompensas 

na pool da Uniswap V2 FOX/ETH continuar, alocando 13.5 milhões de FOX de 22 fevereiro de 2022 até 7 de julho de 2022, 

visando manter seus rendimentos em 75% APR.


Os holders do token FOX irão continuar farmando recompensas e podem utilizar esse  útil para aprender como adicionar 

liquidez na pool de FOX/ETH na Uniswap V2 e utilizar o contrato de depósito do LP da ShapeShift na V3. A continuação deste 

programa figurará como essencial para garantir que o FOX tenha liquidez suficiente nas DEXes - como a Uniswap - leia mais 

sobre o novo farming e recompensas aqui. más sobre el nuevo programa derecompensas .


Você também pode aprender sobre diferentes estratégias em DeFi e descobrir mais oportunidades com a ShapeShift, clique no 

link abaixo.


guia

aqui

Leia mais...

Uma das muitas oportunidades 

providas as holders do token FOX são a 

pool de liquidez na Uniswap V2 e o 

contrato de staking do token LP V3, da 

ShapeShift. A pool da Uniswap v2 

permite os holders de FOX proverem 

liquidez na exchange descentralizada, 

Uniswap.


Provedores de liquidez tem a opção de 

depositar seus tokens LPs de ETH/FOX 

no contrato de staking da ShapeShift. 

LPs que depositaram seus tokens no 

contrato da  ShapeShift recebem uma

DAOando DeFi com a ShapeShift

em UST, serão distribuídas para a Gnosis Safe da DAO, diversificando as fontes de receita da DAO. Uma vez que a mainnet da 

Umee esteja lançada, as condições previamente estabelecidas serão reavaliadas, afim de verificar se a DAO prefere receber o 

ATOM embrulhado ao invés de UST. 


Desde novembro de 2021, a ShapeShift DAO recebeu aproximadamente 102.556 UST advindas das parcerias realizadas na 

operações de validores com a TaxiStake.


A comissão do validador da Umee foi setada em 5% e a comissão do validador da ShapeShift será distribuida para o tesouro da 

DAO e a TaxiStake em uma proporção de 70%(DAO)/30%(TaxiStake), subtraindo $2.600 dólares/mês para os custos de operação 

e manutenção. O termo irá vigorar por 12 meses, iniciando em 1 de março de 2022 e findando em 28 de fevereiro de 2023. A 

TaxiStake está recebendo 10.000 FOX para fazer o setup inicial e a criação do validador da Umee. Os usuários da Umee que 

delegarem para o validador da ShapeShift na Umee estarão dando apoio a ShapeShift DAO e a segurança da rede. 


Leia mais...


A ShapeShift DAO está deixando sua 

marca com mais um validador na 

mainnet da rede Umee. Umee trabalha 

com uma bridge da Tendermint para a 

Ethereum que permitirá a ShapeShift 

DAO potencialmente armazenar ou 

interagir com a o ATOM embrulhado 

no Gnosis Safe. A plataforma da Umee 

também permitirá os usuários realizar 

empréstimos de stablecoins utilizando 

os ATOMs. A configuração e 

manutenção do validador será 

realizado pela TaxiStake sob o nome 

da ShapeShift. As recompensas, pagas
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recompensados com FOX, nosso 

token de governança e torna-se parte 

de nossa plataforma que estamos 

construindo juntos. 


Pronto para aprofundar-se ? Aqui 

estão alguns links que irão lhe 

ajudar. 


O Fluxo de Trabalho da Engenharia é 

uma parte essencial para a ShapeShift 

DAO. Nossa missão é construir uma 

interface de código aberto, fácil de 

usar, detida pela comunidade e 

gratuita para o universo DeFi. Nós 

estamos procurando contribuidores 

para juntar-se a nós nesta jornada e 

envolver-se no crescimento da 

comunidade e dos desenvolvedores 

de código aberto.


A ShapeShift DAO tem bounties para 

todos os gostos, mas a maioria das 

bounties da engenharia são pequenas 

funcionalidades, melhorias ou bugs a 

serem resolvidos que podem ser 

feitos com um simples pull request 

pelo contribuidor. Estas bounties 

estão ligadas as questões no Github e 

nós usamos o Gitcoin como uma 

camada de incentivos. Isto significa 

que os contribuidores são 


Vamos descentralizar isto!
Momentos incríveis! 

https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OnFtY2pleG1mcnhuMmJzdnYxNG9idWY2djJraXdzMmM3d3J3Z2dzZmVmMWs5cDY=
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OnFtY2pleG1mcnhuMmJzdnYxNG9idWY2djJraXdzMmM3d3J3Z2dzZmVmMWs5cDY=
https://app.shapeshift.com/connect-wallet?returnUrl=/dashboard
https://app.shapeshift.com/connect-wallet?returnUrl=/dashboard
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://discord.gg/shapeshift
https://gitcoin.co/explorer?bounty_filter=createdByMe&network=mainnet&applicants=ALL&keywords=shapeshift&order_by=-web3_created
https://medium.com/@ShapeShift.com/foxchain-shapeshift-partners-with-coinbase-cloud-79f3cbcb50b2
https://docs.cosmos.network/v0.44/intro/overview.html
https://docs.thorchain.org/
https://shapeshift.zendesk.com/hc/en-us/articles/4404019905677-Add-to-Liquidity-Pools-and-Staking-Contract-to-Earn-More-FOX
https://medium.com/@ShapeShift.com/shapeshift-dao-extends-farming-rewards-6f3561d57027
https://medium.com/@ShapeShift.com/daoing-defi-with-shapeshift-8d74093b0e9
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OnFtdWRlNHZ1cDd0Y3I0MnZyb3V4MnZwNTNhcTM5ZW15ejczbjJoN2NzbHVzZm4=

