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erra Viva, 

Reciclagem de 

onforme 

R 1 3 .

e PFT, 

Alessandro de 

Jesus Máximo e Lúcio dos Reis da Silva, participaram de um curso sobre Fundamentos de Elétrica, promovido pela 

erde em Jaú, desenvolvendo noções gerais de elétrica que podem ser postas em prática no dia-a-dia 



Você sabia que o Grupo Terra Viva começou a ganhar 

espaço no mercado graças à beleza da Flor do Gladíolo? 

Pois é, na década de 70 vendia tudo o que se plantava.

Porém é chegada a hora de novos caminhos e novos desafios, o final de uma história 

que contribuiu tanto para o crescimento do grupo Terra Viva, que será lembrada sempre 

com muito orgulho por todos nós.

é parte da história da Terra Viva...Gladiolo

Klaas Schoenmaker, fundador 
do Grupo Terra Viva, em um 
campo de Gladíolo.

Palavra do Diretor
Para o ano de 2017, definimos um objetivo bem claro:

Aumentar a rentabilidade dos nossos Negócios.

Para  que  isso?

Para continuarmos com um negócio sólido e cumprirmos 

com as nossas responsabilidades, sejam elas nos campos 

econômico, social, humano e ambiental, e também para 

garantir o crescimento da nossa Empresa.

Para isso, definimos também como devemos atuar, para 

fazer isto acontecer:

1. Melhorar a eficiência na operação dos Negócios.

 2. Aprimorar a gestão e o controle do orçamento.

Na prática isso significa:

- Devemos ter muito mais disciplina na aplicação dos 

procedimentos operacionais.

- Definir e aplicar ações para resolver definitivamente 

problemas que tiram nossa rentabilidade.

- Manter receitas e despesas equilibradas e 

reduzir significativamente qualquer tipo de 

desperdícios. Para isso, sei que temos 

pessoas altamente capacitadas, 

com vontade e determinação para 

e x e c u t a r  o s  p l a n o s  e  

procedimentos com perfeição e 

com isso atingirmos nossos 

objetivos.

Boa continuidade, com muita energia e vontade.

Voce sabia que...

Uchoa

Diretor Geral

Muito obrigado!

O começo da cultura de Gladíolo na empresa.
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Gladíolo vem do latim Gladius que significa Gládio, ou espada, 

Romanos, que recebiam a flor quando saíam vencedores do 

combate. Por isso seu simbolismo original é de vitória em batalha.



rra Viva...

vontade.

Voce sabia que...^

Muito obrigado!

Estamos certos de que temos um grande leque de belíssimos produtos para atender 
nossos clientes de Flores e Plantas, e que vão continuar valorizando a Terra Viva! 

Um agradecimento especial a todos que se dedicaram tanto pela produção das Flores 
de Gladíolos por todos estes anos!

Porém, “O Cliente é a fonte de Inspiração do nosso negócio, do 
início ao fim!” E ouvindo nossos clientes, fomos convencidos 
de que o mercado pede outros produtos! Uma decisão difícil, 
mas necessária!

O Fim da produção de Flores de Gladíolos é um Marco 
Histórico, pois é o produto símbolo do início e do crescimento 
da Terra Viva nas primeiras décadas de sua existência.

Klaas 
Diretor TV AGRO

Equipe Gladíolo Flores (FLB)
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Gladíolo vem do latim Gladius que significa Gládio, ou espada, 

devido sua forma espigada, longa e pontiaguda?

 A referência à espada se dá por causa dos Gladiadores 

Romanos, que recebiam a flor quando saíam vencedores do 

combate. Por isso seu simbolismo original é de vitória em batalha.



Responsabilidade     
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Nossos Valores
Este ano o tema da Colônia de Férias foi "Valores", pois o objetivo era 

resgatar, através das brincadeiras e do convívio, os valores que nos tornam 

pessoas de bem, como solidariedade, amizade, respeito, sustentabilidade, 

paz, gratidão... Tudo preparado com muito carinho para que fossem dias 

inesquecíveis e com gostinho de quero mais!

Holambra

Casa Branca

Este ano, na região de Holambra, uma novidade: todos juntos, numa mesma semana - Artur 

Nogueira, Holambra, Santo Antônio de Posse e Engenheiro Coelho. 

Foi muita animação e entrosamento entre todos, novos amigos e ótimas lembranças!

Minas Gerais

A todos os monitores que foram voluntarios, nossa gratidao pela disposicao e amor que dedicaram nesta colonia!~

~´

 Social
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alores", pois o objetivo era 

, através das brincadeiras e do convívio, os valores que nos tornam 

pessoas de bem, como solidariedade, amizade, respeito, sustentabilidade, 

udo preparado com muito carinho para que fossem dias 

Casa Branca

- Artur 

lembranças!

A Colônia de Férias em Minas foi de pura diversão e alegria, através de 

brincadeiras e jogos explorando os valores: Amizade, Respeito, Solidariedade, 

Disciplina, Organização e Honestidade.

Com o pessoal de Casa Branca um lindo mural feito com amor e com as mãos de 

cada criança, cada uma com seu jeito especial, mas todas com igual valor. 

Lembrancinhas, diversão e alegria na piscina e nas atividades.

Ate 2018!

Minas Gerais

A todos os monitores que foram voluntarios, nossa gratidao pela disposicao e amor que dedicaram nesta colonia!~

~ ´^

 Social



Cuidados básicos no manuseio de 
Produtos Químicos e 

No dia 30/12, foi realizada a Formatura dos 
colaboradores que se certificaram.

“Parabéns pela conquista e dedicação de todos”Certificaçao~

Nosso  Modelo de Gestao ~

Formandos das UGB’s - GFP, Arbusto 2, Plantio Antúrio, Repicagem, Amaryllis, e 
Phalaenopsis(Estaqueamento, Floração, Plantio Bandeja, Plantio PT12, Plantio PT15).

Sugestao
Sistema de Confira alguns ganhadores do Kit-Churrasco, que 

deram sugestões, que foram implantadas e que 

proporcionaram melhorias nos processos. 

Parabéns!

Rozineia Costa - UGB Bandeja Edilene de S. Silva  
UGB Phale Floração

Maria A. da Silva - UGB PT12
Jose A. Lucinda - UGB  Apoio Phale
Luciana Pralon - UGB Bandeja Phale

Alerta sobre Animais Peçonhentos!
Com a chegada das chuvas, aumenta o risco de acidentes com animais 

peçonhentos, como escorpiões, aranhas e serpentes. Com as chuvas, os animais 
peçonhentos são obrigados a sair dos seus esconderijos e a procurar novo abrigo, 

tanto em áreas rurais quanto urbanas. Assim, não é difícil encontrá-los nas 
proximidades das casas, jardins e parques.

O simples uso de botas, sapatos fechados, perneiras, luvas e o 
cuidado com as mãos evita grande parte dos acidentes com serpentes.

O QUE FAZER EM CASOS DE ACIDENTES:  Leve imediatamente o acidentado 
ao serviço de saúde, para que ele receba soro e atendimento adequado.

A

Sintomas da Febre 
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

- Respeitar as sinalizações.
- Nunca mexer sem autorização e conhecimento.
- Manter fora do alcance de pessoas não  autorizadas / capacitadas.
- Não reutilizar embalagens vazias.
- Sempre usar os equipamentos de segurança necessários.



Cuidados básicos no manuseio de 
Produtos Químicos e Agrotóxicos:

“Parabéns pela conquista e dedicação de todos”

, que 

am implantadas e que 

am melhorias nos processos. 

Fique atento!
Se for para região deMG ou outra de risco, lembre-se de tomara vacina antes.A PREVENÇÃO SALVA VIDAS!

Há relatos de Febre Amarela em algumas regiões de 

Minas Gerias e Espirito Santos, inclusive causando 

mortes. O vírus que causa a febre amarela é parente 

próximo dos vírus que causam Dengue, Zika, 

Chikungunya e é transmitido pelo mesmo bandido: O 

mosquito já muito conhecido nosso, Aedes Aegypti.

Sintomas da Febre Amarela:
Ÿ Febre

Ÿ Dor muscular em todo o corpo

Ÿ Dor de cabeça

Ÿ Perda de apetite

Ÿ Náuseas e vômitos

Ÿ Olhos, face e língua avermelhada

Ÿ Fotofobia (dificuldade para olhar na luz)

Ÿ Fadiga e fraqueza 

A única prevenção é através da vacina que dá proteção e que está disponível 

nos postos de saúde. A pessoa que já se vacinou há mais de 10 anos e tomou a 

dose de reforço, ou seja,  2 (duas) doses, já está imunizado pelo resto de sua 

vida, não sendo necessário outras doses.

Caso precise realmente da vacina, procure o 

posto de vacinação da sua região. Não se 

esqueça de levar a carteirinha de vacinação.

PS: Não temos noticias  de casos na 

região de Araxá. 

Em caso de dúvidas procure 
a Segurança do Trabalho

- Respeitar as sinalizações.
- Nunca mexer sem autorização e conhecimento.
- Manter fora do alcance de pessoas não  autorizadas / capacitadas.
- Não reutilizar embalagens vazias.
- Sempre usar os equipamentos de segurança necessários.

É proibido a manipulação de quaisquer agrotóxicos e 
produtos afins por menores de dezoito anos, maiores de 

sessenta anos e por gestantes.



Aconteceu...

Gostamos de ver... Terra Viva no Instagram

#queromais

/grupo.terraviva
/queroflores.terraviva

/grupo.terraviva

/TerraViva1959

www.terraviva.agr.br

www.queroflores.com.br
O Pioneiro é um informativo interno da Terra Viva. 

É proibida a reprodução das matérias sem a prévia autorização. 

Desenvolvido pelo Departamento de Marketing Terra Viva.

Revisão: Sueli Coimbra 

Foi realizado em Janeiro na Terra Viva, 

Curso para Formação e Reciclagem de 

Operadores de Caldeira, conforme 

r e c o m e n d a ç õ e s  d a  N R 1 3 .

Participaram colaboradores de PFT, 

Mudas e de CBBVG. 

Parabéns a todos!

No período de 09 a 13 de Janeiro, três colaboradores da equipe de Manutenção AGRO, Alan Odilon Cariati, Alessandro de 

Jesus Máximo e Lúcio dos Reis da Silva, participaram de um curso sobre Fundamentos de Elétrica, promovido pela 

Concessionaria Terra Verde em Jaú, desenvolvendo noções gerais de elétrica que podem ser postas em prática no dia-a-dia 

em todos os tratores, independente de marca, reduzindo assim custos com prestação de serviços de terceiros.

Foi realizado em todas as unidades do Grupo Terra Viva o 

Treinamento sobre o MillDesk

A ferramenta foi implantada no dia 01 de Fevereiro, e busca 

melhor atendimento às solicitações, de forma organizada, 

prática e transparente, com foco na qualidade e agilidade do 

atendimento.

Participantes da Colônia 
de Férias

Nossa Capa!

A nova ferramenta de abertura e 

acompanhamento de chamados de 

suporte de T.I.

Curta nossa página: grupo.terraviva


