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Abraço,
 Klaas Schoenmaker

E quanta coisa aconteceu neste ano! O Tsunami da COVID-19 
chegou e nos deixou preocupados com todas as incertezas geradas 
por esta situação. Preocupações com relação à saúde de todos os 
nossos colaboradores, e preocupados com os possíveis impactos 

nas nossas atividades.

 Parabéns a toda família Terra Viva por mais este ano de conquistas!

e dedicação pelo bem das pessoas e da empresa! 

 É este espírito que faz com que a Terra Viva se mantenha forte para 
superar os desafios. Pessoas engajadas e com um sentimento de 

missão a cumprir todos os dias, geram uma força muito grande que 
mantém nossa Terra Viva avançando ano após ano.

 A realização da Missão de Cada UGB, respeitando-se os nossos 
Valores e Princípios, e usando todas as ferramentas gerenciais do 
MEGTV, farão com que a Terra Viva tenha ainda muitos anos pela 
frente, para realizar a sua Missão de Plantar uma Vida Melhor.

 A Terra Viva passou bem por toda esta turbulência, graças

 É papel fundamental de nossos Líderes, Diretores, Gerentes e 
Coordenadores, fazer com que cada um dos nossos colaboradores 

tenham este senso de missão. Isso é o que almejamos com o 
MEGTV - Promover a Autonomia e Responsabilidade das UGB´s na 

realização plena de sua Missão. 

Em todos os aspectos, o que se viu foi muito comprometimento
ao empenho e comprometimento de todas as nossas equipes. 

A Terra Viva estará completando 61 anos
de existência em 28 de Outubro! 

Já se passou um ano daquela nossa 
comemoração alegre e cheia de boas

energias, nas Bodas de Diamante.

Palavra
doDiretor



Temos muito o que comemorar!

Plantar uma Vida Melhor!

Filhos Sr. Klaas e D. Gemma na
Festa de 60 anosProdução de Gladíolo, proporcionou 

condições para a formação, expansão
e fortalecimento do Grupo Terra Viva

Fundadores Terra Viva
Sr. Klaas e D. Gemma

1 colaborador, até os dias de hoje, a Terra Viva tornou 
Do início, no Sítio Pioneiro, de 40 hectares e com apenas

realidade uma bela e grande história.

Nesse tempo todo, milhares de pessoas trabalharam aqui,
cada um deixando um pouco de sua energia, de suas ideias,

de sua amizade. 

Na terra Viva, sócios e colaboradores conseguem realizar juntos
os seus ideais, encontrando sentido naquilo que fazem, 

construindo esta empresa forte e diversificada, reconhecida 
pelos clientes e fornecedores, admirada pela comunidade e 

comprometida com a Missão de...



‘‘São 9 anos que visto essa camisa e tenho orgulho de 

fazer parte do Grupo Terra Viva, onde procuro fazer o 

meu melhor pela empresa. Se Deus permitir quero 

continuar a fazer parte da empresa pois a Terra Viva

se tornou minha segunda família... 

O meu muito obrigado, Grupo Terra Viva!’’

Inês Gomes Sala
UGB Classificação - CBBVG

61 anos com muitas histórias...

Rafael
UGB Op. Agrícolas - CPP MG

‘‘Trabalho na fazenda CPP há 
11 anos e me sinto bem 

trabalhando nessa empresa, 
nessa unidade, fazendo parte 

dessa equipe.

Adoro mexer com a Terra, me 

sinto útil e tenho muito orgulho 

de produzir uma coisa muito 

importante para nosso país,

que é o alimento.

Venho, nesse momento, através 

de todos da equipe, agradecer 

e parabenizar a empresa.

Parabéns!’’



A solidez da Terra Viva é demonstrada com muita 

força na união das equipes para atravessar esse 

momento de pandemia, tanto na preservação da 

saúde das pessoas quanto da saúde da empresa.

‘‘A Família Terra Viva completa 61 anos de 

existência, num ano marcado por perda, muitos e 

muitos desafios e incertezas.

“Plantar uma Vida Melhor!”.

Tudo isso graças aos Valores e Princípios cultivados pelo Sr. Klaas e D. 

Gemma, que permeiam a empresa desde sua fundação, e da parceria e 

comprometimento entre Sócios e Colaboradores.

O Modelo de Gestão Terra Viva, compatível com os Valores e Princípios, tem o 

importante papel de proporcionar autonomia e responsabilidade às UGBs, 

fortalecendo o compromisso de todos para realizar a missão de

Parabéns Terra Viva, que provê o sustento de muitas famílias, que promove a 

autorrealização das pessoas e contribui para um mundo melhor!

Que venham muitos anos de prosperidade!’

Rita Vicençotti
Diretora Recursos Administrativos

Deus por fazer parte desta família linda. 

Parabéns Terra Viva pelos 61 anos!’’

‘‘Quando eu cheguei aqui fui muito bem recebida, pelos 

líderes e por todos companheiros de serviço. Gosto de 

trabalhar aqui, por que é uma empresa que nos acolhe 

quando precisamos, com pessoas educadas , sempre 

disponíveis para ajudar em tudo. Agradeço a

Vania
UGB Op. Batatas - CPE



Parabéns à Terra Viva, e parabéns a todos nossos 
colaboradores, essa grande equipe, que surpreende a 

cada dia, vivendo a Missão de cada negócio e 
plantando uma vida melhor.’’

‘‘Outubro é um mês especial para Terra Viva, quando 

comemoramos o aniversário desta empresa! 
E o melhor presente que podemos dar a ela é continuar 

trabalhando com afinco, atenção, união e com muita 
energia transformando nosso trabalho diário nos mais 

variados e belos produtos, alimentos para corpo e alma!

Carlos Eduardo 
Franceschet
Diretor AGRO

‘‘Meu sentimento pela empresa Terra Viva é muito 

bom, pois trabalho aqui há 10 anos. Precisei sair para 

cuidar da minha mãe e me apoiaram e fizeram tudo 

certinho como eu precisava. Hoje já faz 4 anos que fui 

contratada novamente e agradeço muito à Terra Viva, 

pois tudo o que já consegui na vida foi por Deus e 

pela Empresa.’’

Marcia P. G. dos Santos

UGB Lisianthus - PFT Holambra



João Carlos Vicente
UGB Tuia - PFT Holambra

A Terra Viva é uma empresa familiar, acolhedora

‘‘Meu nome é João Carlos Vicente. Tenho 56 anos 

de idade e já faz 37 anos que trabalho na Terra 

Viva, que conheço desde muito criança, pois meus 

pais e irmãos trabalharam aqui por muito tempo.

Sou casado, tenho 3 filhos e conheci minha 

esposa, aqui na empresa.  

Sou muito agradecido por tudo e pelo tempo

que estou trabalhando aqui.’’

Por isso da para perceber a forte ligação que 

tenho com a Terra Viva pois durante este tempo 

de trabalho consegui comprar minha casa própria 

e meu carro.

e tenho orgulho de falar que trabalho aqui, pois

a considero como se fosse minha 2ª casa.

‘‘Faz 15 anos que eu trabalho aqui, 

é o lugar onde eu tiro o sustento da 

minha família, e onde tenho muito 

prazer em trabalhar.’’

José Batista Topinel
UGB PFT - CPE MG

Ivanilda 
de Campos

Recursos 
Administrativos

Vida Longa à Terra Viva!’’

‘‘E se passaram três décadas que nela estou, 

e são tantos anos de parceria que 

naturalmente se tornou um complemento da 

minha história.  Toda minha Gratidão e Respeito 

por esta Empresa que faz tanto por nós, 

Colaboradores e por nossa Comunidade.



Que todos tenham vida longa e com saúde colaboradores e empresa!

Estamos saindo desse ano fortalecidos, como diz ditado 
‘‘...tempos difíceis fazem homens fortes...”

Parabéns, TERRA VIVA! Parabéns aos SÓCIOS! 

ATITUDE, BOA COMUNICAÇÃO, ATENÇÃO!
Abraço a todos!’’

Parabéns a nós, COLABORADORES! 

Vamos continuar atentos e praticando os 3 comportamentos: 

Ronaldo Micotti
Diretor Flores,

Plantas e Mudas

‘‘Ao completar 61 anos da empresa o mundo vive um 
momento muito diferente, um momento guiado pelo 
medo, medo esse que já foi usado para aprisionar 

povos na história da humanidade. Não ficamos 
reféns do medo, continuamos seguindo nosso 

caminho. Nesse cenário mostramos nossa força, 
estamos atravessando toda a tormenta unidos com 

serenidade, cuidando da saúde dos colaboradores e 
da empresa. Foi muito gratificante ver o empenho de 
todos em ajudar no que foi possível para fazermos a 
passagem desse momento da melhor forma. Tenho 
muito orgulho de fazer parte desse time e agradeço 

a todos pela colaboração!

me tráz um sentimento de pertencimento a

‘‘Trabalhar na mesma empresa por 43 anos

algo que cultivei junto aos meus colegas de 

trabalho por anos, um sentimento de dever 

cumprido e de realização por participar de algo 

tão grandioso, como a Missão que a Terra Viva 

entrega e cumpre com dedicação.’’

Osmar Ramos
UGB Oficina - CRV



‘‘Trabalhar na Terra Viva para mim é gratificante. 

Aqui eu aprendo sempre mais a cada dia, em um 

ambiente desafiador. Mas, posso contar com uma 

equipe acolhedora que sempre dá apoio quando 

necessário. Tanto é que aqui já considero como 

minha segunda casa.

Essa empresa que cuida da terra, produz 

alimentos, zela pela saúde do corpo e da alma é, 

sem dúvidas, rica em valores sentimentais. E por 

isso com todo esse empenho e responsabilidade 

deve e vai conseguir cumprir a sua Missão 

“Plantar uma vida melhor”. 

Tiago Ferrreira Gabriel
UGB Adm SP - AGRO CRV

‘‘Eu me sinto muito bem em trabalhar aqui na empresa e 

me esforço para continuar aqui. Eu estou gostando 

muito das coisas que estou aprendendo aqui, 

experiência nova é sempre bom e me sinto ótima em 

aprender coisas boas aqui. Agradeço a oportunidade ’’

Maria José Arcanjo
UGB Denphal - PFT Holambra



NATUREZA
4 de Outubro

O Brasil possui a maior reserva ambiental absoluta e uma das 
biodiversidades mais ricas do mundo, as maiores reservas de água 
doce do planeta e um terço das florestas tropicais que ainda restam. 

Estima-se que aqui está uma em cada 10 espécies de plantas ou 
animais existentes.

A Terra Viva se preocupa muito com a preservação do meio 
ambiente e além de todo o cuidado com a natureza, possui 

2.510 hectares de área de preservação além de reservatórios 
de água e o cuidado com os animais.

Fazenda CPP



fez com que as queimadas se propagassem por muitos lugares, inclusive em 

nossas fazendas, como Santa Tereza e Timburi (áreas de preservação), 

Lagoa Dourada, Terra Viva, sem contar as propriedades vizinhas.

Felizmente, mesmo em situações tão difíceis, pudemos contar com pessoas 

altamente comprometidas, com garra, muita coragem e dinamismo para agir e 

combater os focos de incêndio.

Essas pessoas são e representam a equipe Terra Viva, e fizeram um excelente 

trabalho nesses dias, e por isso, quero agradecer imensamente a todos pelo 

trabalho, ajuda e cooperação, que com certeza evitaram um estrago e prejuízo 

muito maior, não só para a empresa, mas também para todo o Meio Ambiente!

O mês de setembro, com altas temperaturas, umidade relativa do ar muito baixa, 

falta de chuva e isso somado a atitudes irresponsáveis de algumas pessoas,

em especial a todos citados abaixo: 
Parabéns para essa grande equipe,

Eduardo,
Diretor AGRO

AGRADECIMENTOS

QUEIMADA É CRIME, APAGUE ESSA IDEIA! 
Denuncie, ligue 156



Outubro  Rosa



Onde tem amor, tem flor!

a campanha!
um selo apoiando 

Já as Orquídeas 
Phalaenopsis, Dendrobium 

Nobiles, Tulipas e
Antúrios P17 vão com 

A Terra Viva apoia a campanha Outubro Rosa, que incentiva a prevenção do 
câncer de mama. Durante o mês de Outubro a linha de buquês ganhou 

embalagens nos tons rosa.

Antes de temer, você precisa saber!
As chances de cura são muito maiores quanto mais cedo você descobrir.

Coragem e conhecimento são os melhores aliados para seguir em frente.
Faça mamografia anualmente, auto exame e consulte seu médico.



Transformou uma 
moto normal em um 

rebocador, mudando todo o 
mecanismo de transmissão do 
motor para as rodas traseiras, 

colocando assim um 
diferencial e melhorando

a eficiência na tração
do veículo.

Alex 

Kamili Genildo Rosa Antunes

UGB Antúrio

UGB Limpeza Lavador
CBBVG

UGB Pulverização
CPE

UGB Desenvolvimento

Conheça mais ganhadores!
Fique ligado no Mural de Avisos da sua unidade.

E você?

Já escreveu 
sua Sugestão?



Se você é líder, estimule suas equipes a fazer a diferença. 

Divulgue as ações de melhoria e encoraje suas UGB's a serem 

referência no 5S da Terra Viva!

Dando continuidade às ações de melhoria nos ambientes da 

Terra Viva, queremos mostrar alguns ambientes transformados 

na Fazenda Chapadão das Perdizes:

S

S

S

S

S

SENSO DE UTILIZAÇÃO

SENSO DE DISCIPLINA

SENSO DE LIMPEZA

SENSO DE PADRONIZAÇÃO

SENSO DE ORGANIZAÇÃO

5SPROGRAMA
Unidade CPP



Contribuir para a formação de jovens é uma das maneiras que 

nossa Responsabilidade Social atua nas comunidades. Através da 

parceria com o SENAR, o Projeto Jovem Agricultor do Futuro tem o 

objetivo de inserir os jovens nas diversas áreas do Agronegócio.  

Responsabilidade Social

Nossa Colheita...

Tem notícias da sua unidade?
Compartilhe com a gente!

Depoimento Jovem Agricultor do Futuro

no ano de 2019.
Desde muito pequeno sempre gostei muito da área da 
agricultura , e quando tive a oportunidade de realizar o 
curso, minha família me deu total apoio. Após terminar, 

resolvi pôr em prática tudo que eu aprendi.

Realizei o curso Jovem Agricultor do Futuro 

Foi ai então que surgiu a oportunidade nas plantações.

Quero agradecer a duas pessoas que me apoiaram e me 
incentivaram na realização de um sonho, Vera Alves e 

Amanda Bertoncelli e também a todos que me apoiaram
e acreditaram em mim.

 Nos dias de hoje tenho três  variedades de plantações, 
quiabo, jiló e abóbora.

16 anos - Itobi - SP
Leonardo B. Antonialli


