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Silvio Camargo
Idealizador do projeto

Tudo começou em 1994, quando comecei a fazer longas caminhadas. 

Pelas trilhas das fazendas pude observar todo o ciclo da natureza: outono, inverno, primavera e verão.

Me chamava muito a atenção, o contraste do céu azul sem nuvens com uma árvore toda florida de amarelo intenso: 
era o ipê-amarelo.

Percebi que estas eram as minhas cores favoritas e como seria bom ver mais e mais árvores como esta crescendo 
em nossas cidades, em nossas florestas.

Comecei a cultivar as sementes e logo já fazia o mesmo com o rosa, o branco, o roxo. Começar a cultivar outras 
espécies, foi uma questão de tempo.

Durante muitos anos plantei árvores silenciosamente e aprendi muito com elas: Sua força, sua exuberância e sua 
resiliência. 

Percebi também, que sozinho plantaria talvez algumas centenas de árvores. Se mais pessoas pudessem ajudar, 
juntos chegaríamos os milhares e porque não milhões. Assim surgiu a GlobalTree! Onde 
todos podem colaborar, pois o planeta precisa de nós, de nossa atenção, de nosso 
cuidado com o meio ambiente.

Vamos devolver um pouco, como forma de gratidão, tudo aquilo que ele nos deu até  
hoje a capacidade de permitir e suportar vida.

Seja um florestador em nosso projeto!
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A GlobalTree
adquire mudas
de instituições
filantrópicas

Cuida
por um ano

até que tenha
1m de altura

Você patrocina
florestas,
adquirindo

árvores

Em Novembro,
plantio coletivo

em APP’s

A GlobalTree
cuida delas

por até 3 anos

Você
acompanha

o crescimento 
do plantio pelo

site

Como funciona

GlobalTree

Sou Reflorestador
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4.000 árvores



Participe deste projeto!

Acesse o site
.com.brglobaltree

1
Compre 

através do 
Pagseguro

2

Com boleto ou
cartão*

3

Cuide do planeta,
patrocine florestas!

Cada árvore plantada e cuidada
por 3 anos, em área de 
proteção ambiental escolhida 
pela GlobalTree*, tem um 
investimento único de

R$22,00

GlobalTree

(*) Solicite orçamento para outras áreas

Etiqueta de rastreamento
com seu nome em cada árvore
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Participe deste projeto!

GlobalTree

(*) Solicite orçamento para outras áreas


