
Após aprovada, esta proposta 

reconhece @mperklin como líder da 

equipe FOXChain e inicia as operações 

propostas. Os primeiros passos para 

execução do projeto piloto são vitais 

para o bom andamento da 

descentralização do backend da 

ShapeShift. Durante o início das 

operações, a equipe proverá as 

interfaces essenciais para a 

infraestrutura do projeto. FOXChain é 

um projeto promissor que além de 

expandir o horizonte tecnológico da 

ShapeShift, trará receita para a DAO.

FOXChain sob liderança de 
@mperklin 

Nossa stableocin é chamada de 

$oneFOX e é lastreada em nosso token 

de governança, o $FOX. Este ativo foi 

introduzido em nosso ecossistema em 

novembro de 2021. A parceria com a 

ICHI DAO sempre foi muito produtiva, 

os Angel Vaults chamaram a atenção 

de nossa comunidade, trata-se de um 

protocolo na Uniswap v3 que tem o 

objetivo de fomentar um tesouro 

baseado em sua própria liquidez. 

Desde a aprovação da proposta 

$oneFOX, em dezembro de 2021, as 

equipes da ShapeShift e ICHI elaboram 

o plano do Angel Vault, oficialmente 

publicado em 27 de janeiro de 2022.

Angel Vault de $oneFOX - 
$FOX

Após o lançamento da ShapeShift V2 

na semana passada, cresceram os 

ânimos em aprender mais sobre a 

app.shapeshift.com. Com foco nas 

características de segurança deste 

aplicativo elegante, de código aberto e 

não-custodial destaca as muitas 

melhorias aprimoradas e de ponta que 

a comunidade ShapeShift criou. A V2 

não possui um banco de dados 

centralizado, o que significa que não 

há uma infra-estrutura com todos os 

seus dados importantes para os 

hackers violarem. É apenas você, seus 

fundos e a blockchain.

Código-aberto, com 
camadas de segurança
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 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

segurança e privacidade - atributos que a V2 irá oferecer. A plataforma é totalmente descentralizada e utiliza identificadores de 

conteúdo exclusivos, que criam uma cadeia de custódia com os mais altos níveis de segurança. Desde sua concepção, segurança 

e privacidade são a força motriz deste projeto. A  Versão 2 possui agilidade de evoluir e acompanhar o ritmo acelerado e em 

constante evolução do universo cripto. Apresentando novas características como decodificação e extensão de senha para 

adicionar camadas adicionais de segurança à sua conta, a plataforma ShapeShift se posicionou como uma das interfaces DeFi 

mais seguras e privadas.


A ShapeShift v2 visa tornar-se o painel de controle de toda a sua experiência em DeFi, mantendo-se fiel aos princípios de DeFi e 

cripto - suas chaves, suas moedas, com proteção a sua privacidade. Estamos empenhados em capacitar o mundo a retomar com 

segurança o controle de sua riqueza. É por isso que construímos nossa plataforma em torno do tipo mais seguro de carteira - 

hardware. Continuaremos adicionando novas carteiras compatíveis para a plataforma ShapeShift, mas nossa primeira iteração 

pretende resolver um problema atual no ecossistema, trazendo conveniência ao armazenamento a frio através de nosso 

aplicativo web open-source.


A custódia de suas chaves privadas em um hardware continua sendo essencial entre os membros mais experientes sobre 

segurança da comunidade cripto.


Leia mais...

A ShapeShift v2 não executa código de 

nenhum outro website e foi construído 
desde o início por membros do 
ShapeShift DAO e especialistas em 

segurança do setor. Os usuários 
podem ficar tranquilos: suas 
transações estão executando 
exclusivamente sua função principal, 

sem coletar dados de rastreamento ou 
informações do usuário. A ShapeShift 
DAO criou esta nova plataforma para 

permitir que os usuários negociem, 
rastreiem e ganhem rendimento em 
múltiplas blockchains, prometendo 

Código-aberto, com camadas de segurança

$oneFOX, em dezembro de 2021, as equipes da ShapeShift e ICHI elaboram o plano do Angel Vault, oficialmente publicado em 

27 de janeiro de 2022.


Ao implantar o Angel Liquidity Vault, os provedores de liquidez podem prover liquidez usando apenas 1 token: com $oneFOX na 

pool da Uniswap v3. Isso permitirá que os usuários recorrentes em DeFi recebem as taxas da pool sem a necessidade de 

gerenciar suas posições no Uniswap v3. O Angel Vault da $oneFOX é a maneira mais fácil e eficiente para a ShapeShift DAO 

aumentar seu floor de liquidez.


Para incentivar mais pressão na compra do token FOX, as recompensas da Angel Vault incentivarão depósitos de $oneFOX na 

Angel Vault. Os usuários que depositarem oneFOX receberão rendimentos em tokens FOX e taxas de negociação Uniswap v3 

proporcionais à sua participação no pool de liquidez. Isto não só proporciona uma melhor experiência para os provedores de 

liquidez, mas também aumenta a confiança dos detentores de tokens, apoiando o preço FOX contra a pressa de venda/bear 

market.


Leia mais...


Nossa stableocin é chamada de 

$oneFOX e é lastreada em nosso 

token de governança, o $FOX. Este 

ativo foi introduzido em nosso 

ecossistema em novembro de 2021. A 

parceria com a ICHI DAO sempre foi 

muito produtiva, os Angel Vaults 

chamaram a atenção de nossa 

comunidade, trata-se de um 

protocolo na Uniswap v3 que tem o 

objetivo de fomentar um tesouro 

baseado em sua própria liquidez. 

Desde a aprovação da proposta 

Angel Vault de $oneFOX - $FOX

D E S T A Q U E S 


GratiDAO!
Momentos incríveis!  

torno da FOXChain sejam iniciados e milestones alcançadas. Este projeto receberá três depósitos de 100,000 USDC durante três 

meses.


O desenvolvimento da FOXchain servirá como instrumento/ferramenta para outras aplicações que dependam de dados precisos 

e almejam encontrar uma solução descentralizada. Consequentemente, no médio-longo prazo a ShapeShift DAO poderá 

estabelecer parcerias com vários protocolos e até mesmo obter uma nova fonte de renda, cobrando taxas pelo fornecimento de 

sua solução.


Leia mais...

Com objetivo de descentralizar 

totalmente nosso backend, é vital que 

a ShapeShift possua informações 

relevantes sobre blockchains 

integradas eem sua interface. O 

objetivo de @mperklin e o projeto 

FOXChain é alcançar patamares nunca 

antes vistos na DAO: uma tecnologia 

poderosa que abrirá novos horizontes 

para a Organização.


Sendo assim, 300,000 USDC foram 

confiados a Michael Perklin e sua 

equipe, para que os trabalhos em 

FOXChain sob liderança de @mperklin 
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