
Este projeto foi idealizado por Erik 
Voorhees em nosso Fórum Oficial. 
Realizando stake em FOX, no 
contrato FOXy, usuários serão 
recompensados em FOXy.  Esta 
recompensa é baseada na 
construção de uma versão 
funcional básica do FOXy, que 
contempla apenas uma estratégia 
de rendimento único: o depósito 
de FOX no Reator Tokemak, que 
rende emtorno de 20-40% ao 
ano.


Leia mais....

Erik Voorhees propõe                
projeto FOXy e                  

recompensa milionária

Na medida em que a DAO se 
expande, ações globais são 
necessárias. É por isso que a 
proposta da Guilda de 
Globalização e Crescimento foi 
aprovada sob a liderança de Hunt 
e Toasty (membros da 
comunidade), uma gestão 
compartilhada. A proposta 
aprovada reúne planos de 
expansão de comunidades e 
novos idiomas, além de projetos 
educacionais com o objetivo de 
engajar e introduzir novos 
adeptos ao nosso universo.


Leia mais....

Conheça a nova Guilda de 

Globalização e Crescimento

O token FOX viveu momentos de 
crescimento desde o anúncio de  
descentralização da ShapeShift, 
em julho de 2021. A comunidade 
vivenciou novamente momentos 
assim, em 2022, após a Coinbase 
lista o token FOX em 7 de 
dezembro. Hoje em dia, é 
possível encontrar $FOX em: 
Uniswap v2, ThorChain, Huobi 
Global, Gate.io, SushiSwap 
(Polygon), CoinEx, MexC Global e 
Hoo.


Leia mais....

Onde encontrar o token FOX

desenvolvedor. É possível contribuir com o código 
baixando-o no repositório. Além disso, os 
desenvolvedores da comunidade são bem-vindos 
para participar de nossos encontros para presenciar 
demonstrações, discutir melhorias ou participar de 
discussões gerais sobre tópicos com a Guilda de 
Engenharia.


O lançamento da plataforma ShapeShift v2 e seu 
crescimento contínuo no espaço DeFi é uma 
declaração ao mundo de que a capacidade de 
operação de código aberto, não custodial e 
agnóstica veio para ficar. A Versão 2 e suas 
características tornam a este produto um dos 
marcos mais cruciais para atingir a meta de 
descentralização completa da ShapeShift DAO. 

. As oportunidades fornecidas aos 
usuários continuarão a surgir na medida que a v2 
cresce e evolui, o que a torna uma grande 
ferramenta importante no arsenal de qualquer 
trader ou yield farmer.


Leia 
mais aqui

Leia mais...

Na manhã de 20 de janeiro, a Versão 2 já estava em 
órbita.  Nosso objetivo é tornar-se sua porta de 
entrada para o universo DeFi, reforçando e prezando 
por princípios vitais da criptografia - suas chaves, 
suas moedas, com proteção de privacidade. Usuários 
podem gerenciar seus ativos digitais de forma 
privada, sem KYC, simplesmente conectando suas 
carteiras de criptomoedas. A ShapeShift V2 é uma 
das maneiras mais seguras e centradas na 
privacidade de interagir com criptomoedas em várias 
cadeias. Ao criar parcerias de respeito com 
protocolos DeFi, a ShapeShift recompensará os 
usuários com seu modelo de compartilhamento de 
receita, permitindo que os todos aproveitem o 
melhor rendimento, uma interface completa e 
elegante, tudo sem custos adicionais e sem a 
interferência de terceiros.


Em meados de , de 2021, anunciamos a 
descentralização total da empresa e a abertura total 
de seu código-fonte vislumbrando uma comunidade 
dinâmica e robusta em torno de um sistema 
totalmente aberto, livre e amigável para o 

Julho

Versão 2 da plataforma ShapeShift está no ar!

A stablecoin $oneFOX foi concebida em novembro de 
2021. Desde então, a ICHI DAO criou o programa 
Angel Vaults. A ICHI apresentou uma proposta para a 
DAO propondo o Angel Vault de $oneFOX-$FOX, que 
foi aprovado em 27 de dezembro com mais de 5 
milhões de votos a favor. Com o Angel Vault ativo, a 
ShapeShift DAO passa a construir um tesouro de 
liquidez própria, comprando seus próprios tokens LP 
para proteger melhor o preço $FOX durante os 
mercados de baixa sem prejudicar o lado positivo 
durante um mercado de alta.


As recompensas do Angel Vault incentivarão 
depósitos de $oneFOX no Angel Vault. Depositantes 
$oneFOX receberão rendimento em tokens FOX e 
taxas de negociação relativas à sua participação no 
pool de liquidez da Uniswap v3.


Leia mais...

No dia 25 de janeiro, a DAO anunciou sua 
participação no protocolo Osmosis na posição de 
Validadora. Em apenas um mês de operação a 
ShapeShift DAO atraiu mais de 1,5 milhão de ATOMs 
de delegadores que, por sua vez, geraram quase 
1.200 ATOMs de comissão. O primeiro pagamento 
foi de 23.000 UST e o segundo pagamento do 
Validador Cosmos de 33.288 UST foi depositado na 
multisig Gnosis. Este validador está alinhado com os 
valores do ShapeShift, pois facilita as conexões em 
todo o ecossistema da rede Cosmos com a 
promessa de integrar outras redes no futuro, 
mantendo o código aberto e sua governança. A 
ShapesShift tem interesse no futuro do projeto 
Osmosis e ajudá-lo a crescer. Atualmente uma 
integração para suporte à funcionalidade Osmosis 
em aplicativos da web e móveis está sendo 
construída.


Leia mais...

Ativação do Angel Vault 
$oneFOX - $FOX

ShapeShift DAO Validando           
na Rede Osmosis
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