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CARTA Nº 3/2020/GABSEC/SEMARH. 
Palmas - TO, 22 de maio de 2020. 

 

PARA: 8 Billion Trees CEO 

DE: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Tocantins. 
 

Assunto: Continuidade de parceria. 

 

Senhor JON CHAMBERS 

 

1. Visando que o Estado do Tocantins faz parte da Amazônia Legal 
Brasileira que é composta por nove Estados. O Estado encontra-se na zona de 
transição geográfica entre o cerrado e a floresta amazônica dessa forma, o Tocantins 
apresenta dois importantes Biomas a Amazônia e o Cerrado. 

2. O bioma Cerrado está incluído entre os hotspots globais para a 
conservação devido a sua alta diversidade biológica e rapidez com que está sendo 
destruído. Considerando que grande parte da expansão agrícola ocorrida na última 
década deu-se sobre as áreas de cerrado, considerado a principal fronteira agrícola no 
país hoje. 

3. O Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), celebrou acordo de cooperação técnica com 
a organização não governamental (ONG) 8 Billion Trees, com vistas a implementar 
ações de reflorestamento e recuperação de vegetação nativa em áreas degradadas no 
Estado. 

4. A primeira etapa do projeto comtemplou o plantio de 10 mil mudas em 
áreas degradadas na região de Taquaruçu Grande que é responsável pelo 
abastecimento de água da capital do Estado. 

5. Dessa forma manifestamos o nosso interesse em dar continuidade nesta 
parceria com o objetivo de expandir para mais regiões que encontram-se em 
degradação. 

 

Atenciosamente, 

 
 

(Assinado Digitalmente) 

RENATO JAYME DA SILVA 

Secretário 
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LETTER Nº 3/2020/GABSEC/SEMARH. 
Palmas, Tocantins, May 22  2020. 

 

TO: 8 Billion Trees CEO 

FROM: Tocantins State Secretariat for the Environment and Water Resources 
  

ABOUT: Partnership continuity 
 

Dear JON CHAMBERS 

 

1.  Aiming that the State of Tocantins is part of the Brazilian Legal Amazon, 
which is composed of nine states. The State is located in the geographic transition zone 
between the cerrado and the Amazon rainforest. Tocantins has two important biomes, 
the Amazon and the Cerrado. 

2. The cerrado biome is in the global hotspots for conservation due  its high 
biological diversity and how fast it is being destroyed. Considering that a large part of 
the agricultural expansion that occurred in the last decade took place over the cerrado 
areas, considered the main agricultural frontier in the country today. 

3. The Tocantins State Government, through the Secretariat for the 
Environment and Water Resources (SEMARH), signed a “technical cooperation 
agreement” with the non-governmental organization (NGO) 8 Billion Trees, aiming to 
implementing reforestation and recovery of native vegetation degraded areas in the 
state. 

4. The first stage of the project included the planting of 10,000 seedlings in 
degraded areas in the Taquaruçu Grande area, which is responsible for the water 
supply of the state capital. In this way, we express our interest in continuing this 
partnership with the objective of expanding to more regions that are in degradation. 

 

Yours sencerely, 

 
 

 (Assinado Digitalmente) 

RENATO JAYME DA SILVA 

Secretary  
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