
A Guilda de Operações trabalha 

incansavelmente junto a outras Guildas 

para garantir eficiência e ajudar nos 

processos de implantação e testes,

enquanto ainda verifica e mantém a 

confiabilidade, integridade e 

funcionalidade total de todos os 

serviços fornecidos.


Proposta que autoriza fundos 
para a Guilda de Operações é 

aprovada

A primeira participação da ShapeShift 

centralizada no evento ETH Denver 

aconteceu há 5 anos atrás, desde 

então, a organização vem 

patrocinando e participando de todas 

as edições. Hoje, como DAO, a 

ShapeShift também marcará presença 

no evento através de nossas raízes em 

Denver. Ao participar do ETHdenver, a 

ShapeShift DAO está apoiando outra 

DAO: a Spork DAO.


ShapeShift Aventuras no 
ETHDenver

Com base no desempenho bem-

sucedido do TMDC durante o período 

de teste,esta proposta solicita 

autorização para a DAO com o objetivo 

de continuar os trabalhos com o TMDC 

a partir de 16 de fevereiro de 2022 por 

tempo indeterminado, com as devidas 

alterações propostas durante o 

período de vigência.

Comitê TMDC será renovado a 
partir de 16 de Fevereiro de 

2022

G I R O  S E M A N A L  

14 de Fevereiro de 2022 

ShapeShift DAO

Boletim semanal 

Missões 
Concluídas 39Missões 

Criadas 51

Gitcoin 
Bounties

GUILDA DA ENGENHARIA PROMOVE OPORTUNIDADES 


equipes e escala nosso serviços. A equipe tem o objetivo concluir as metas propostas por meio doprocedimentos e processos, 

organizar e fornecer atualizações, recursos, comunicação, coordenação, documentação e qualquer outra necessidade que possa 

surgir de outros fluxos de trabalho, a Comunidade DAO e seus processos.


Leia mais...

Parabéns para a Guilda de Operações! 

A proposta atingiu 4,28 milhões de 

votos a favor. A Guilda de Operações é 

parte vital no crescimento e 

desenvolvimento de sistemas 

saudáveis na produção e manutenção 

do conjunto de produtos ShapeShift, 

seu tempo de atividade, capacidade de 

resposta e funcionalidade de recursos. 

A Guilda também fornece suporte e 

estrutura para a DAO em seus 

ecossistemas.


O financiamento deste Guilda capacita 

Proposta que autoriza fundos para a 
Guilda de Operações é aprovada

e mitigar os riscos usando métricas para nortear a tomada de decisões. Durante esse período, os membros do comitê do TMDC 

serão remunerados e adotarão uma renovação de seis meses ciclo, se esforçando para finalizar o termo da proposta com US$ 4 

milhões em novas stablecoins.


Nosso tesouro em $FOX realiza o stream de aproximadamente US$ 44.000 USDC ao dia para a tesouraria como um benefício do 

trabalho do TMDC. Isto é um ganho substancial e estamos otimistas de que a comunidade depositará sua confiança no TMDC 

votando a favor desta proposta. Leia abaixo a proposta completa e vote.


Leia mais...

O Comitê de Gestão e Diversificação 

do Tesouro (TMDC) foi estabelecido 

em caráter experimental. Com base no 

desempenho bem-sucedido do TMDC 

durante o período de teste, esta 

proposta foi apresentada para 

continuar o TMDC a partir de 16 de 

fevereiro de 2022, por tempo 

indeterminado.


O TMDC continuará a gerenciar nosso 

tesouro com o objetivo de obter 

benefícios de longo prazo para a DAO 

e também aproveitar aso portunidades 

Comitê TMDC será renovado a partir de                                           
16 de fevereiro de 2022

recompensas pelo hackathon como patrocinador do Meta do ETH Denver: reforçando o crescimento conjunto com a Spork DAO, 

apoiando e incentivando o desenvolvimento de construtores web3. Em edições anteriores do ETHDenver, este hackathon 

incubou alguns dos principais projetos de utilitários web3, como Giveth.io e 1x.ag — saiba mais e , .
acesse este link

Leia mais...


O ETHDenver 2022 é a segunda edição 

oficial da SporkDAO (anteriormente ETH 

Denver). O que torna este evento 

especial é a participação


da ShapeShift DAO e outras DAOs que 

se formaram no ano passado, e que 

não estiverem presentes na MCON em 

novembro de 2021. O evento 

ETHdenver é um exemplo da crescente 

participação e colaboração de DAO para 

DAO em nosso universo on-chain.


A ShapeShit oferecerá US$ 15.000 em 

ShapeShift Aventuras no ETHDenver

 D E S T A Q U E S

 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 

propostas em nosso Github, também 

utilizamos a ferramenta Gitcoin para

Vamos Descentralizar o Mundo! 
"Este é o melhor dia!"
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