
descentralizada. A interface gráfica da ShapeShift irá 
funcionar totalmente a partir da FOXChain, que 
atuará como back-end. 


Embora o token FOX tenha sido lançado na 
Ethereum, a ShapeShift vê um futuro onde o FOX 
poderá fluir livremente entre as redes, disprendido 
do conceito de "natividade". Por exemplo, se você 
quiser acessar a Uniswap, você poderá mover seus 
FOX para a Mainnet da Ethereum e se você quiser 
acessar o staking nativo da ShapeShift, você poderá 
mover seus FOX para a FOXChain. Não haverá 
nenhum custo para qualquer um usar a rede 
FOXChain.


Leia mais...

O leilão será realizado no OpenSea entre 4 e 11 de 
abril. A série NFT foi mintada na rede Mainnet da 
Ethereum e incluirá arte digital personalizada, 
com temática animal, que transmite a história do 
mercado de criptomoedas através de vários 
animais.Os membros da ShapeShift DAO 
aprovaram a série de 10 peças da LunaHawk em 
outubro de 2021. A coleção foi exposta pela 
primeira vez na conferência ETHDenver em 
fevereiro. 


Segundo GrayMachine, o leilão da NFT será o 
primeiro de uma série que será lançada nas 
"próximas semanas e meses".

 dos recursos do NFT 
para o Women of Crypto Art Fund, um grupo 
comunitário que apoia as mulheres no espaço de 
arte digital. As contribuições serão feitas via 
Giveth, uma plataforma de financiamento coletivo 
focado em criptomoedas.


Além de promover as mulheres na blockchain, a 
ShapeShift DAO disse que o leilão também apoiará 
as necessidades da organização autônoma 
descentralizada, uma vez que ela continua a 
crescer.


 A ShapeShift DAO 
planeja contribuir com 10%

Leia mais...

A integração da Yearn com a ShapeShift oferece aos seus 
usuários, acesso a estas estratégias avançadas de DeFi 
fornecidas pela Yearn utilizando a limpa e consolidada 
interface da ShapeShift. Os usuários podem a utilizar 
com confiança e escolher entre as 62 Vaults - tudo isto 
enquanto geram receitas de afiliados para a DAO.


As Vaults da Yearn são pools com os fundos de usuários 
geridos por estratégias automatizadas, permitindo a eles 
maximizar seus ganhos sem fazer o trabalho árduo de 
alternar entre várias estratégias de yield farming. 


As estratégias utilizadas nas Vaults da Yearn são 
desenvolvidas pelos detentores de tokens que fazem 
parte da comunidade Yearn. As yVaults colocam os 
depósitos dos usuários para trabalhar em diferentes 
protocolos DeFi, tais como fornecer liquidez em DEXes 
ou depositar colaterais para empréstimos. Os ganhos de 
um protocolo são sempre reinvestidos nos protocolos 
DeFi.


Para um usuário comum de DeFi, é difícil e arriscado 
formular e implementar estratégias de investimento 
complexas como as da Yearn. Focando em auditorias 
inteligentes de contratos, avaliações de código, 
processos rigorosos de criação e manutenção interna, os 
Vaults da Yearn proporcionam um nível elevado de 
segurança e exposição as melhores oportunidades em 
DeFi.


Leia mais...

ShapeShift DAO lança leilão de 
NFTs em apoio às artistas mulheres

O que é a Yearn? A parceria da 
ShapeShift com a Yearn.finance
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A FOXChain será uma rede para disponibilização 
de dados via blockchain baseada no 

 e utilizará o consenso Tendermint, com o 
objetivo de descentralizar completamente os 
dados da blockchain. Ela será especiamente 
desenvolvida para armazenar metadados de 
qualquer blockchain suportada pela ShapeShift. 
Emprestando muitos mecanismos da arquitetura 
da THORChain, um dos principais benefícios 
significativos da FOXChain são os incentivos 
oferecidos para qualquer um que hospedar os 
dados da blockchain. Descentralizar os dados da 
blockchain é vital para alcançar a missão da 
ShapeShift de tornar-se completamente
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Cosmos

FOXChain: ShapeShift realiza parceria com a Coinbase Cloud
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Reator de FOX ativado! Deposite FOX para ganhar $TOKE

A ShapeShift DAO tem um rico 
tesouro que cresce 
constantemente e que tem 
condições em investir nele. Uma 
das melhores formas da 
ShapeShift DAO aumentar seu 
tesouro é dar suporte a formação 
e financiamento de uma sub-
DAO focada em relação de DAO 
para DAO, firmando parcerias e 
investindo no ecossistema que a 
ShapeShift DAO deseja ver 
evoluir. 


Leia mais...

O Ecossistema do Tesouro de 

DAO para DAO da ShapeShift

FOX é um token ERC-20 criado 
pela ShapeShift, que serve como 
token de governança para a 
ShapeShift DAO. Os detentores 
de tokens FOX podem votar em 
propostas relacionadas ao 
tesouro da DAO e outras 
questões essenciais de 
governança, como aprovação de 
parcerias, orçamentos de fluxo 
de trabalho e outras iniciativas. 
Além de alavancar suas 
habilidades de governança, os 
detentores de tokens também 
podem utilizar várias estratégias 
DeFi exclusivas para maximizar 
os benefícios de possuir a FOX. 
Aprenda sobre os programas de 
liquidez incentivada clicando no 
link abaixo. 


Leia mais...

O que posso fazer com FOX?

São várias as funcionalidades 
disponíveis na nova

 e pode ser difícil 
acompanhar o que elas fazem 
além de fornecer retornos 
interessantes. Compreendendo 
as diferentes estratégias em DeFi 
e as oportunidades oferecidas 
pela


ShapeShift, os usuários estarão 
melhor posicionados para tomar 
boas decisões em DeFi.


 ShapeShift 
open-source

Leia mais...

Explorando DeFi com a 
ShapeShift

GratiDAO!  
Momentos incríveis!  
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