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Abstrato 
O Trees for Gaia é um projeto focado no desenvolvimento da Amazônia como 

um todo, o que significa em todos os aspectos, físico, cultural e do mercado. Para 

realmente haver uma mudança, entendemos que as pessoas devem ser 

mudadas. A criação de um sistema comercial blockchain eficaz e de um mercado 

global pode levá-los a interromper a criação de gado e evoluir da agricultura 

para um mercado mais civilizado, como condimentos, arte, etc. ... Os produtos 

podem ser comprados através da FAUNA ERC-20 e o reflorestamento através da 

THERA e da ERC. 721 token não fungível.. 

Detalhes do Token 

Nome: Thera 

Simbolo: Thera  

SMART CONTRACT : ERC 721 

VALUE: (x) = 0.4 = 1 THERA¹ 

Nome: Fauna 

Simbolo: Fauna 

SMART CONTRACT : SAFE MINT-ABLE ERC-20/ MINT-ABLE GAIAUNITIES 

VALUE: (x) =1 Ehereum/ 0.019069 = 52 FAUNA¹  

MAXMINTCAP 10000000 

¹O NUMERO DE TOKENS NÃO EQUIVALE A ARVORES FLORESTADAS.  



For Gaia 
 

Vivemos tempos críticos que exigem o esforço coletivo de todos os homens e 

mulheres. Perdemos aproximadamente um tamanho de 642.000 km² ou 

247.876mi² de floresta, que é o tamanho de todo o país francês. Nosso maior 

problema não é apenas a queima, mas também a ideia de que, após uma 

queima, eles serão capazes de criar gado ou plantar algo, que foi cientificamente 

provado ser inadequado devido à destruição de nutrientes no solo. 

Os projetos de reflorestamento da TFGs visam o reflorestamento de partes de 

terras próximas às cidades com habitantes e com uma abordagem educacional. 

As mudas levam tempo, não é apenas plantar e partir, tornando-a uma 

oportunidade perfeita para ensinar jovens e adolescentes sobre a agricultura 

moderna. Essa mudança social garantirá que eles não a destruam no futuro, além 

de ajudá-los a se desenvolver como um todo. Uma árvore é plantada e levada à 

fase de reflorestamento em 4-8 meses. Você pode reflorestar adquirindo um 

token THERA não fungível, exclusivo e unico. 

Hoje, a Amazônia tem mais de 2.000 produtos naturais inexplorados. Ao criar 

uma plataforma que conecta o mercado global a essas raras especialidades, 

podemos transformar o mercado de gado e plantações em um mercado que 

planta árvores. 



O VALOR DA AMAZONIA 

• A Floresta Amazônica abrange mais de um bilhão de acres, abrangendo 
áreas no Brasil, Venezuela, Colômbia e na região andina oriental do 
Equador e do Peru. Se a Amazônia fosse um país, seria o nono maior do 
mundo. 

• A Floresta Amazônica tem sido descrita como os "Pulmões do nosso 
Planeta", porque fornece o serviço ambiental essencial do mundo de 
reciclagem contínua de dióxido de carbono em oxigênio. Mais de 20% do 
oxigênio do mundo é produzido na Floresta Amazônica. 

• Mais da metade das 10 milhões de espécies de plantas, animais e insetos 
do mundo vivem nas florestas tropicais. Um quinto da água doce do 
mundo está na Bacia Amazônica. Um hectare (2,47 acres) pode conter mais 
de 750 tipos de árvores e 1500 espécies de plantas mais altas. 

• Pelo menos 80% da dieta do mundo desenvolvido se originou na floresta 
tropical. Seus presentes abundantes para o mundo incluem frutas como 
abacate, coco, figo, laranja, limão, grapefruit, banana, goiaba, abacaxi, 
manga e tomate; vegetais, incluindo milho, batata, arroz, abobrinha e 
inhame; especiarias como pimenta preta, pimenta de caiena, chocolate, 
canela, cravo, gengibre, cana de açúcar, tumeric, café e baunilha e nozes, 
incluindo castanha do Brasil e castanha de caju. 

• Pelo menos 3000 frutas são encontradas nas florestas tropicais; destes, 
apenas 200 estão em uso no mundo ocidental. Os índios da floresta 
tropical usam mais de 2.000. 

• As plantas da floresta tropical são ricas em metabólitos secundários, 
particularmente alcalóides. Bioquímicos acreditam que os alcalóides 
protegem as plantas contra ataques de doenças e insetos. Muitos 
alcalóides de plantas superiores provaram ser de valor medicinal e 
benefício. 

O lugar mais rico do mundo, mas esses homens 
preferem investir em coisas mais fáceis, como a 
criação de gado. Nós devemos capacitá-los com 
conhecimento para produzir em vez de destruir. 



• Atualmente, 121 medicamentos prescritos atualmente vendidos em todo o 
mundo vêm de fontes derivadas de plantas. E enquanto 25% dos produtos 
farmacêuticos ocidentais são derivados de ingredientes da floresta 
tropical, menos de 1% dessas árvores e plantas tropicais foram testadas 
por cientistas. 

• O Instituto Nacional do Câncer dos EUA identificou 3.000 plantas que são 
ativas contra células cancerígenas. 70% dessas plantas são encontradas na 
floresta tropical. Vinte e cinco por cento dos ingredientes ativos nas drogas 
de combate ao câncer de hoje vêm de organismos encontrados apenas na 
floresta tropical. 

• Em 1983, não havia fabricantes de produtos farmacêuticos dos EUA 
envolvidos em programas de pesquisa para descobrir novos 
medicamentos ou curas de plantas. Hoje, mais de 100 empresas 
farmacêuticas e várias filiais do governo dos EUA, incluindo gigantes como 
Merck e The National Cancer Institute, estão engajadas em projetos de 
pesquisa de plantas para possíveis drogas e curas para vírus, infecções, 
câncer e até AIDS. 

Carl Sagan 

A história está cheia de pessoas que, 
por medo ou ignorância ou pelo 
desejo de poder, destruíram tesouros 
de valor imensurável que realmente 
pertencem a todos nós. Não 
devemos deixar isso acontecer de 
novo. 



 

As pessoas têm desflorestado os trópicos há centenas de anos para madeira e 
agricultura, mas agora, nada menos que a transformação física da Terra está 
ocorrendo. Todos os anos, cerca de 18 milhões de hectares de floresta - uma 
área do tamanho da Inglaterra e do País de Gales - estão desaparecendo. Em 
apenas 40 anos, possivelmente 1 bilhão de hectares, o equivalente da Europa, 
terá desaparecido. Metade das florestas tropicais do mundo foram destruídas em 
um século, e a mais recente análise de satélite mostra que nos últimos 15 anos 
novos pontos críticos surgiram do Camboja para a Libéria.  

Tão rápido quanto as árvores vão, a chance de desacelerar ou reverter a 
mudança climática se torna menor. O desmatamento tropical faz com que o 
dióxido de carbono, o principal gás do efeito estufa, permaneça na atmosfera e 
retenha a radiação solar. Isso aumenta a temperatura e leva à mudança climática: 
o desmatamento na América Latina, Ásia e África pode afetar as chuvas e o clima 
em todos os lugares, desde o centro-oeste dos Estados Unidos até a Europa e a 
China. 

O consenso dos cientistas atmosféricos do mundo é que cerca de 12% de todas 
as emissões climáticas provocadas pelo homem - quase tanto quanto os 1,2 
bilhões de carros e caminhões do mundo - agora vêm do desmatamento, 
principalmente em áreas tropicais. Conservar florestas é fundamental; o carbono 
trancado nos 150 milhões de hectares de florestas da República Democrática do 
Congo é quase três vezes maior do que as emissões anuais globais do mundo e, 
quando as florestas caem, as pessoas que vivem dentro delas ou em torno delas 
e delas dependem ficam empobrecidas. Sem as florestas, as pessoas migram 
para as cidades ou mudam-se para países mais ricos em busca de trabalho. As 
florestas tropicais do mundo não apenas fornecem alimentos, segurança 
energética, rendas e plantas medicinais para 300 milhões de pessoas, mas 
também abrigam a vida selvagem mais rica do mundo. Pra almejar o máximo do 
projeto é necessário o uso de Ciência e transformação social desses povos.  
 

A perda da floresta já cria mais efeito do que 
todos os 1,2 bilhões de carros em todo o 

mundo e apenas em 2017 causou mais de 
107 bilhões de dólares em extensões de 

desastres naturais para os EUA.



 
EDUCANDO SUA POPULAÇÃO 

• O Brasil sendo um país do terceiro mundo é uma coisa, a Amazônia está 
em um nível totalmente diferente de cultura e educação. As pessoas são 
realmente simples, humildes e de bom coração, sendo as bases de seu 
pensamento filosófico. Religião. 

• O objetivo principal é criar uma cultura de conhecimento e sabedoria 
sobre o tema do desmatamento e diferentes perspectivas de cuidado, 
negócios, educação e pensamento, em troca desses novos homens e 
mulheres defenderão suas raízes ao invés de destruí-las. 

• As crianças são, de longe, a melhor maneira de criar uma mudança 
duradoura, ensinando-as através de aulas sobre agricultura alem de 
replantio ativo com o projeto, dando conhecimento adequado da gestão 
da terra. 

• Apenas para ilustrar, imagine um lugar onde todos queimam terra para 
plantar, fazendo isso repetidamente sem saber a verdade, em seu lugar 
você também queimaria. Esse é apenas um estado de cultura em que 
estão. 

 

Por que reflorestar se esses homens em décadas 
a destruiram de novo? Por esta razão, devemos 
desenvolver a integridade dessas sociedades e 
dar-lhes uma verdadeira mudança cultural, uma 
que proteja a floresta e não a destrua. 

James Madison, quarto presidente do USA

"O conhecimento sempre regerá a 

ignorância, e um povo que quer ser seu 

próprio governador, deve se armar com o 

poder que o conhecimento dá". 



SUSTENTABILIDADE 

A Amazônia é enorme, seu solo é difícil de cultivar, chuvas sem fim e enchentes 
matam muitas plantas recém-nascidas e quando alguém destrói uma árvore, ela 
mal volta a crescer. A floresta tropical é dura devido ao clima e a chuva dificulta o 
reflorestamento, mas certas tecnologias e formas foram desenvolvidas ao longo 
dos anos e hoje podemos realmente alcançar algo. 

Ao comprar um THERA, você literalmente faz parte de uma campanha de 
reflorestamento. Desde a muda, até o crescimento e depois a maturidade na 
casa da semente, até a alocação e replantio. Todas as etapas necessárias para 
garantir que ele tenha força para lidar com o clima extremo e o ácido, como o 
terreno da Amazônia. 

Para plantações maiores, avaliaremos com calma todas as opções de terrenos e, 
nos meses certos para plantar, sendo dito que esta é a maneira e a forma mais 
eficaz de contornar o problema de uma enorme perda de floresta, observar, 
entender e reflorestar. As áreas tropicais ainda estão localizadas em regiões 
subdesenvolvidas; em todas as partes será necessário o ensino para manter 
essas florestas ainda jovens.  

ESTAS ÁRVORES NÃO PODEM SER VENDIDAS OU COMERCIALIZADAS 
PARA CORTE, ALOJAMENTO OU QUALQUER MOTIVO DE DESTRUIÇÃO. 
ELES SÃO UM SÍMBOLO DE ESPERANÇA PARA TODA HUMANIDADE,O QUE 
SIGNIFICA QUE O TOKEN E A ÁRVORE ESTÃO SÓ CONECTADOS ATRAVÉS 
DO VALOR DA PROVA SOCIAL. 



 
GAIA PARA TODOS 

O programa Trees for Gaia é totalmente focado em oferecer uma chance de 
combate à natureza e, embora seu principal objetivo hoje seja a floresta 
amazônica no futuro, estará promovendo proteção em outras áreas ameaçadas 
ao redor do mundo. Replicando nossos programas educacionais na África e nos 
trópicos orientais, esperamos instruir efetivamente essas pessoas e ajudá-las a 
desenvolver suas comunidades e proteger sua vida selvagem e florestal. 

Entendemos a necessidade de atendimento global e esperamos formar 
parcerias com muitas empresas e ONGs que realmente lutam pela causa, 
filtrando e reconhecendo nossos parceiros. 

ONGs em todo o mundo precisam se conectar em 
um sistema de doação descentralizado, 
precisamos nos organizar para criar um sistema 
harmonioso juntos. 



Idea Conception (2016)

Development (2017)

Pre-Private Sale (2019)

Private Sale (2019)

Pre-Launch Sale (2020)

Team building(2020)

VENDA PUBLICA
(2020)

LINHA DO TEMPO



2015 - Brainstorm 
Inicial sobre 
programa.

2017 -  
Pra da certo deve 

ser de cunho social 
e sustentável.

2018 -  
Trees For Gaia foi 
criada pela Trees 

For Gaia.

2018 -  
Fight For Gaia é 

aberta na 
Inglaterra

2019 - 
Lançamento de 
uma plataforma 

com trafego 
web2/ web3.

2020 -  
Ofertas Principais 
começam equipe 

dev é 
formalizada. 

2025 -  
Varios 

reflorestamentos 
ja aconteceram.

2020 - 
Número de 

produtos crescem 
Gaiamedicine, 

Gaiaherb… 

2030 -  
+21.000.000 

Arvores 
reflorestadas.

2040 - 2*** 
Programa 

continua trazendo 
sustentabilidade 

pra Terra.

TOTAL 
ROADMAP



Disclaimer and 
Frequently 

asked 
questions 



FAQ - Perguntas Frequentes 

O que é a Trees for Gaia? 

A Trees for gaia é uma plataforma que visa estabilizar a terra e trazer à fruição 
uma nova geração de sociedade. Nosso foco é trazer o pensamento 
subdesenvolvido ao nível desenvolvido, bem como manter a sustentabilidade 
harmoniosa nesses lugares tropicais e subtropicais. 

Quem opera Trees For Gaia? 

Trees For Gaia é operado principalmente pela Sidi Corp. No Brasil. 

Quais são os objetivos da Trees for Gaia? 

O desenvolvimento do mundo como um todo, quebrando barreiras entre sub 
desenvolvidos e desenvolvidos. 

Onde a Trees for Gaia esta incorporadas? 

A Trees For Gaia esta incorporada no Brasil Amazonas-Manaus. 

Por que eu deveria doar para Trees for Gaia? 

A cada segundo que passa as pessoas estão morrendo devido às mudanças 
climáticas em todos os lugares, e entendemos que essa mudança na Amazônia é 
uma das principais causas, se não fizermos algo agora, podemos nos arriscar a 
perder a estabilidade climática do planeta. 

Como faço para replantar uma árvore na Amazônia? 

Voce pode comprar um artigo na loja virtual ou pode também trocar por FAUNA/
THERAs tokens na Ethereum. 

Qual é o objetivo dos procedimentos KYC / AML? 

É proteger sua identidade e garantir que as pessoas não replantem com nomes 
diferentes e criem várias contas. Pra voce ter total acesso as futuras 
acessibilidades do token utility, é necessário que voce se cadastres pelos dois 
SignUps. Privy e o Sing up do mana. Confirmando seu facebook, twitter,  Wallet 
que pretende guardar os tokens,  email, etc…  



Regulamentação e conformidade 

Clima Legal: 

A equipe do Trees for Gaia está bem ciente do ambiente regulatório do atual 
movimento de criptomoedas. Fizemos uma extensa pesquisa e determinamos a 
melhor maneira de proceder, dados os regulamentos atuais da indústria de 
blockchain. A SEC vê a maioria das fichas oferecidas como valores mobiliários 
por escolha ou incidentalmente ocorrendo naturalmente. 
 
Porem no Brasil a CVM órgão responsável pelas ICO no Brasil aponta que se a 
token não for Valor Mobiliário ja não é de sua jurisdição, no caso esse portal 
serve como uma plataforma social commercial e App Web3, o contrato é um 
autômato sendo assim automático em sua operação. 



Aviso Legal: 

POR FAVOR, LEIA ESTA SEÇÃO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
CUIDADOSAMENTE. SE VOCÊ ESTIVER NENHUMA DÚVIDA QUANTO À 
AÇÃO QUE DEVE TER, VOCÊ DEVE CONSULTAR SEU CONSELHEIRO 
LEGAL, FINANCEIRO, OU OUTRO CONSELHEIRO PROFISSIONAL (S). 

As informações apresentadas abaixo podem não ser exaustivas e não 
implicam quaisquer elementos de uma relação contratual. Embora 
envidemos todos os esforços para garantir que qualquer material neste 
white paper seja preciso e atualizado, como produtos, serviços, arquitetura 
técnica, distribuição de fichas, cronogramas da empresa, esse material 
pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio e de nenhuma maneira 
constitui um acordo vinculativo ou a prestação de aconselhamento 
profissional. 

A Trees for gaia não garante e não aceita qualquer responsabilidade legal 
decorrente ou relacionada à precisão, responsabilidade, moeda ou 
integridade de qualquer material contido neste whitepaper. Possíveis 
detentores de Tokens FAUNA/THERA devem procurar aconselhamento 
profissional independente apropriado antes de confiar ou entrar em 
qualquer compromisso ou transação com base no material publicado neste 
whitepaper, cujo material é puramente publicado apenas para fins de 
referência. Os Tokens FAUNA/THERA podem ser considerados como títulos 
mobiliários nos Estados Unidos da América. Esta oferta não pretende ser 
uma solicitação de fundos do público em geral nos Estados Unidos da 
América ou em qualquer outra jurisdição. 

Este whitepaper não constitui um prospecto ou documento de oferta de 
qualquer espécie e não se destina a constituir uma oferta de valores 
mobiliários ou uma solicitação de investimento em títulos para o público 
em geral em qualquer jurisdição. A Trees for Gaia não fornece nenhuma 
opinião sobre qualquer recomendação de compra, venda ou qualquer 
outra transação com os Tokens TFG e o fato da apresentação deste 
whitepaper não deve formar a base ou ser invocado em conexão com 
qualquer contrato ou decisão de investimento. Nenhuma pessoa é 
obrigada a firmar qualquer contrato ou compromisso legal vinculante em 
relação à venda e compra dos Tokens, e nenhuma criptomoeda ou outra 
forma de pagamento deve ser aceita com base neste white paper. 



Problemas técnicos: 

Qualquer comprador que compre produtos ou serviços de token FAUNA/THERA 
reconhece expressamente as incertezas técnicas e de mercado inerentes a 
qualquer projeto de desenvolvimento de negócios apresentado neste 
Whitepaper (veja abaixo os fatores de risco) e que este projeto pode nunca vir a 
ser concretizado ou pode ter que ser abandonado , sem o token FAUNA/THERA 
sendo usado. Nesse caso, o comprador reconhece e aceita expressamente que 
não terá direito a qualquer ação legal direta ou indireta perante os tribunais, os 
órgãos de arbitragem ou qualquer ação legal direta ou indireta perante os 
tribunais, os órgãos de arbitragem ou qualquer solução alternativa de 
controvérsias. organismo, no Brasil ou no exterior, contra a FAUNA/THERA Token, 
a Fight for Gaia, a Trees For Gaia, SidiCorp, a AmazoniaSat e / ou a SidiTelecom, 
seus diretores, acionistas, funcionários ou subcontratados em caso de 
inadimplência, não-de- implementação do projeto, mesmo nos casos em que 
seus tokens tenham perdido parte ou todo o seu valor. 

Além disso, o Token FAUNA/THERA não pode ser retido por nenhum dos 
seguintes itens: 

1. Uso de serviços que não estão em conformidade com os termos aplicáveis 

2. Não desempenho, falha, mau funcionamento ou indisponibilidade dos 
serviços devido a um terceiro, o comprador, um produto de terceiros ou a 
violação do comprador de suas obrigações; 

3. Danos indiretos, como perda ou perturbação de negócios, perda de ordens, 
perda operacional, violação da marca registrada, perda de lucros ou clientes 
(por exemplo, divulgação imprópria de informações confidenciais relativas a 
tais clientes devido a falha ou pirataria da Plataforma, cliente, etc.); 

4. Perda, divulgação ou uso ilegal ou fraudulento de assinaturas de usuários 
pelos compradores ou terceiros; 

5. Suspensão de acesso ou suspensão permanente de serviços (em particular, 
decorrente de um pedido emitido por uma autoridade administrativa ou 
judicial apropriada, ou notificação recebida de um terceiro); 

6. Perda, alteração ou destruição de todo ou parte do conteúdo (informações, 
dados, aplicativos ou arquivos hospedados na infraestrutura, na medida em 
que a FAUNA/THERA Token não é responsável por gerenciar a continuidade 
das atividades dos compradores, e backups de dados em particular; 



7. Incompatibilidade entre os serviços e as necessidades do comprador (em 
particular, no que diz respeito à sensibilidade dos dados relevantes); 

8. Incidentes de segurança relacionados com a utilização da Internet, em 
especial no que diz respeito à perda, alteração, destruição, divulgação ou 
acesso não autorizado aos dados ou detalhes do comprador na ou através da 
Internet; e 

9. Danos a sistemas, aplicativos e outros itens instalados pelo comprador na 
infraestrutura 



Aviso geral 

Este Whitepaper não constitui uma oferta ou um convite para vender ações, 
valores mobiliários ou direitos pertencentes à TFG ou a qualquer empresa ou 
fundação relacionada ou associada. Nenhuma das informações ou análises 
contidas neste Whitepaper pretende fornecer uma base para uma decisão de 
investimento, e nenhuma recomendação de investimento específica é feita. 
Assim, este Whitepaper não constitui um conselho de investimento ou um 
convite para investir em qualquer instrumento financeiro ou de segurança de 
qualquer natureza. 

Este Whitepaper não constitui ou faz parte de, e não deve ser interpretado 
como, uma oferta de venda ou assinatura, ou um convite para comprar ou 
subscrever valores mobiliários ou instrumentos financeiros. Este White Paper, 
ou qualquer de seus componentes, não constitui a base para, ou não deve ser 
usado como base para, ou em conexão com, um contrato para a venda de 
valores mobiliários ou instrumentos financeiros ou um compromisso de vender 
valores mobiliários ou financeiros. instrumentos de qualquer tipo. 

A Trees For Gaia e suas instituições associadas expressamente se isentam de 
qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano, direto ou indireto, de 
qualquer tipo que resulte direta ou indiretamente de: Qualquer confiança nas 
informações contidas neste Whitepaper; 

1. Qualquer erro, omissão ou inexatidão na referida informação; ou 

2. Qualquer ação resultante que possa ser trazida 

Um token FAUNA/THERA não é prova de propriedade ou direito de 
controle ou investimento em empresas de suporte. 

O token da Trees For Gaia não confere direito direto ou indireto sobre o FAUNA/
THERA Capital ou renda do token, nem confere qualquer direito de governança 
ao SidiCorp.inc, AmazoniaSat, Trees for Gaia, RL LIDER e / ou SidiTelecom. O 
controle sobre um símbolo Token FAUNA/THERA não concede ao indivíduo 
controlador nenhum ativo ou compartilhamento no TFG ou na Plataforma. Um 
Token Token FAUNA/THERA não concede qualquer direito de participar no 
controle sobre o gerenciamento ou configuração de tomada de decisão do TFG, 
nem sobre a Plataforma, nem sobre qualquer outra parte dela. 



Ações regulatórias recentes. 

Como mencionado acima, as operações da Plataforma e os tokens do token 
FAUNA/THERA podem ser afetados por futuras leis, regulamentos, opiniões, 
decisões, injunções, ações ou investigações restritivas por reguladores nacionais 
e legisladores. 

Advertências sobre os riscos inerentes ao STO / ICO 

Risco de perda de acesso a um token de token FAUNA/THERA devido à 
perda de credenciais 

Até ser distribuído ao comprador, o token FAUNA/THERA Token do referido 
comprador pode estar associado a uma conta do token FAUNA/THERA. Você só 
pode acessar a conta do token FAUNA/THERA usando as credenciais 
selecionadas pelo comprador. A perda dessas credenciais resultará na perda do 
token de token FAUNA/THERA. Boas práticas aconselham os compradores a 
armazenar suas credenciais com segurança em um ou mais locais de backup que 
estão separados geograficamente do local de trabalho.  

Riscos associados ao Protocolo Ethereum  

Os tokens da token FAUNA/THERA e a futura plataforma web3 são baseados no 
protocolo Ethereum. Portanto, qualquer mau funcionamento, função não 
planejada ou operação inesperada do protocolo Ethereum pode fazer com que 
o token do token Platform ou FAUNA/THERA funcione de maneira incorreta ou 
não esperada. Ether, a unidade de conta nativa do protocolo Ethereum, pode 
perder valor de maneira similar ao token de token FAUNA/THERA, e também de 
outras formas. Para mais informações sobre o protocolo Ethereum, veja http://
www.ethereum.org 

Riscos associados às credenciais do comprador  

Qualquer terceiro que obtiver acesso às credenciais ou chaves privadas do 
comprador poderá usar os tokens FAUNA/THERA do comprador. Para minimizar 
o risco, os compradores devem proteger-se contra as pessoas que obtêm acesso 
não autorizado aos seus dispositivos eletrônicos.  



Risco legal e risco de intervenção regulatória adversa em uma ou mais 
jurisdições  

As tecnologias Blockchain foram revisadas por vários órgãos reguladores em 
todo o mundo, inclusive na União Européia. A OIC foi estruturada para cumprir a 
legislação da UE e aplicável no momento da oferta. 

A operação da Plataforma e da ficha FAUNA/THERA pode ser afetada pela 
aprovação de leis restritivas, a publicação de opiniões restritivas ou negativas, a 
emissão de liminares pelos reguladores nacionais, o início de ações ou 
investigações regulatórias, incluindo, sem limitação, restrições sobre o uso ou 
propriedade de tokens digitais, como tokens FAUNA/THERA, que podem 
impedir ou limitar o desenvolvimento da plataforma. 

Dada a falta de qualificações de moeda criptografada na maioria dos países, 
cada comprador é fortemente aconselhado a realizar uma análise legal e 
tributária referente à compra e propriedade de fichas de tokens FAUNA/THERA 
de acordo com sua nacionalidade e local de residência.  

Risco de uma plataforma alternativa e não oficial  

Após as pré-vendas e o desenvolvimento da versão original da Plataforma, existe 
a possibilidade de que plataformas alternativas tenham sido estabelecidas 
usando o mesmo código-fonte aberto e o protocolo de código aberto 
subjacente à Plataforma. A plataforma oficial pode se encontrar em competição 
com essas alternativas, plataformas não oficiais baseadas em tokens de token 
FAUNA/THERA, que poderiam ter um impacto negativo nos tokens de token de 
plataforma e FAUNA/THERA.  

Risco de falta de interesse na plataforma ou lealdade distribuída  

Existe a possibilidade de que a Plataforma não seja utilizada por um grande 
número de empresas, indivíduos e outras organizações, e que possa haver 
interesse público limitado na criação e desenvolvimento da Plataforma e no uso 
de fidelidade distribuída. Tal falta de interesse poderia impactar no 
desenvolvimento da Plataforma e, portanto, nos usos ou valor potencial dos 
tokens de token FAUNA/THERA.  



Risco de que a plataforma não seja desenvolvida  

O direito principal associado aos tokens de token FAUNA/THERA é o direito de 
receber recompensas associadas a ações específicas na Plataforma. O valor dos 
tokens de token FAUNA/THERA é, portanto, fortemente correlacionado com a 
existência de tal Plataforma, que ainda não foi implementada. Os tokens do TFG 
podem perder parte ou todo o seu valor se a plataforma nunca estiver 
totalmente desenvolvida.  

Risco de que a Plataforma, conforme desenvolvida, não atenda às 
expectativas do comprador 

A Plataforma está atualmente em desenvolvimento e pode passar por um 
redesign significativo antes de seu lançamento. Por várias razões, nem todas as 
expectativas do comprador em relação à forma ou função da ficha ou da ficha do 
token FAUNA/THERA podem ser cumpridas na data de lançamento, incluindo 
alterações no design, implementação e execução da plataforma.  

Risco de roubo e pirataria  

Hackers ou outros grupos ou organizações mal-intencionados ou criminosos 
podem tentar interferir na Plataforma ou na disponibilidade ou em tokens de 
token FAUNA/THERA de várias maneiras, incluindo, sem limitação, ataques de 
negação de serviço, ataques da Sybil, mistificação, ataques de malware ou 
consenso. ataques baseados.  

Risco de erro no código-fonte 

A distribuição de tokens de token FAUNA/THERA para cada comprador pode ser 
afetada negativamente por vários erros humanos e técnicos no código-fonte do 
Contrato Inteligente ou no código-fonte.  

  
Risco de falhas de segurança no software de infraestrutura principal da 
plataforma  

O software principal da plataforma é baseado em software de código aberto. 
Existe um risco de que a equipe, ou outros terceiros, possam intencionalmente 
ou não introduzir fraquezas ou erros nos elementos da infra-estrutura central da 
Plataforma, interferindo no uso ou causando a perda dos tokens do FAUNA/
THERA Token. 



Risco de fraqueza ou avanço explorável no campo da criptografia  

Avanços em criptografia ou avanços técnicos, como o desenvolvimento de 
computadores quânticos, podem apresentar riscos para criptografias e para a 
Plataforma, o que poderia resultar no roubo ou perda de tokens de token 
FAUNA/THERA.  

Risco de um ataque de mineração  

Como acontece com outros tokens criptográficos descentralizados e 
criptografias, o blockchain usado para a Plataforma é vulnerável a ataques de 
mineração, incluindo, entre outros, ataques de despesas duplas, poderosos 
ataques de mineração, ataques de mineração egoístas e ataques críticos à 
concorrência. Qualquer ataque bem-sucedido representa um risco para a 
Plataforma, o desempenho esperado e o sequenciamento dos mercados da 
Trees For Gaia, e o desempenho esperado e o sequenciamento dos cálculos do 
contrato da Ethereum. Apesar do melhor esforço da equipe, existe o risco de 
ataques de mineração conhecidos ou novos.  

Risco de a plataforma não ser usada ou adotada  

Embora os tokens FAUNA/THERA não devam ser considerados como um 
investimento, seu valor pode ser obrigado a mudar com o tempo. Este valor 
pode ser limitado se a Plataforma não for suficientemente usada e adotada. 
Nesse caso, pode haver poucos ou nenhum mercado no lançamento da 
Plataforma, o que limitaria o valor dos tokens do token FAUNA/THERAS. 

Risco de um mercado restrito para o símbolo FAUNA/THERA  

Atualmente, não há mecanismos de troca ou negociação nos quais tokens de 
token FAUNA/THERA possam ser negociados. Se tais facilidades de troca ou 
negociação se desenvolverem, elas provavelmente serão relativamente novas e 
sujeitas a supervisão regulatória pouco compreendida. Eles podem, portanto, ser 
mais vulneráveis a fraudes e inadimplência do que as trocas estabelecidas e 
regulamentadas que existem para outros produtos. Se as trocas ou facilidades de 
negociação que representam uma parte substancial do volume de negociações 
dos tokens do FAUNA/THERA estiverem envolvidas em fraudes, falhas de 
segurança ou outros problemas operacionais, as falhas de tais trocas ou 
facilidades de negociação podem limitar o valor ou a liquidez dos tokens do 
token FAUNA/THERA.  



Risco de perda não segurada  

Ao contrário das contas bancárias ou contas em outras instituições financeiras 
regulamentadas, os fundos detidos através da Trees For Gaia ou da Ethereum 
Network são geralmente não segurados. Atualmente, não há agentes de seguros 
públicos ou privados que ofereçam aos compradores cobertura contra perda de 
fichas FAUNA/THERA ou perda de valor.  

Risco de liquidação do projeto da Companhia 

Por várias razões, incluindo, mas não limitado a, uma flutuação desfavorável no 
valor do Bitcoin, uma flutuação desfavorável no valor de tokens FAUNA/THERA, a 
falha de relações comerciais ou reivindicações de propriedade intelectual 
concorrentes, o projeto Trees for Gaia pode não ser mais uma atividade viável e 
pode ser dissolvido ou simplesmente não lançado. 

Risco de mau funcionamento na plataforma  

A Plataforma pode ser afetada por um mau funcionamento adverso, incluindo, 
mas não limitado a, um mau funcionamento que resulte na perda de tokens 
FAUNA/THERA ou informações de mercado.  

Riscos imprevistos  

Moedas de criptografia e tokens criptográficos são uma nova tecnologia não 
testada. Além dos riscos estipulados acima, existem outros riscos que a equipe 
do Trees For Gaia não pode prever. Os riscos também podem ocorrer como 
combinações imprevistas ou como alterações.  

Procedimento KYC (Conheça o seu cliente)  

Como parte do procedimento Know Your Customer (KYC), qualquer pessoa que 
deseje adquirir tokens FAUNA/THERA terá que fornecer à Fundação Trees For 
Gaia os documentos KYC e / ou informações solicitadas no site dedicado da OIC 
antes de comprar tokens FAUNA/THERA.  



Lei aplicável e jurisdição  

Este Whitepaper e qualquer relação contratual que surja em relação aos 
produtos vendidos pela Trees for Gaia são regidos exclusivamente pela 
legislação brasileira, sendo que o comprometimento de token FAUNA/THERA 
está sujeito a esta cláusula. 

As Partes concordam em buscar uma solução amigável antes de iniciar qualquer 
ação legal. Caso contrário, qualquer disputa de qualquer natureza será levada 
expressamente aos tribunais, pois nenhum documento pode efetuar uma 
novação ou renúncia a essa cláusula de jurisdição. 
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Fauna Token Distribution 

                                                 Total Tokens : 520.000.000 
                                                              Preço Tipico : 1 Ether = 52 Fauna 

                                       Venda Privada: 26.000.000 Faunas      
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A plataforma estará online em 2020 após as vendas dos tokens. Todos 
os produtos oferecidos serão da Amazônia para a Amazônia, o que 
significa que o produtor terá a ajuda da TFG na aplicação de seu 
produto no mercado global internacional e ajudará esse usuário a 
mudar sua capitalização. À medida que a plataforma cresce, a 
aquisição de determinados negócios do Amazonas será necessário 
para ampliar a produção e ajudar a desenvolvê-la ainda mais. 
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Detalhes do token Thera 

Total de fichas: 21.000.000+ 

Preço padrão: 0,4+ Éter = 1  

Cada serie de Thera será focada em 
uma espécie de árvores que serão 
replantadas a granel.  

A alocação de token dependerá de 
elementos cruciais como preços do 
terreno e ações judiciais contra 
queimadas para recuperação do 
terreno. Assim como muitos outros 
fatores. Como sementes disponíveis para aquisição.  

Depois que cada série chega perto da maturidade (tempo em que as 
plantas podem ser alocadas), reiniciamos outra série e assim por 
diante. Como as árvores são alocadas para o reflorestamento, 
acessamos escolas públicas nas cidades para beneficiar os jovens 
com a reeducação. A primeira campanha começa em breve. O 
contrato do 721 ERC está desenvolvido e será oferecido na rede 
Ethereum até o final de 2019.
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