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Palavra do Diretor

Agora, os casos estão chegando próximos a nós. Cada vez mais temos 

pessoas conhecidas sendo diagnosticadas positivamente.

Assim, cuidamos uns dos outros e seguiremos fortes e saudáveis, 

juntos, para realizar a Missão de cada UGB e a Missão da Empresa. 

Porém, agora e mais do que nunca, é que precisamos de atenção e 

ação de cada um de nós, na prevenção e cuidado com esta doença. 

Neste momento, somente com a consciência de cada um, mantendo os 

cuidados e as rotinas de prevenção, é que poderemos passar por este 

período. Mantenham distância física entre si, usem máscara, cuidem da

Já estamos há mais de 3 meses vivendo os efeitos práticos da 

pandemia do COVID-19. Os momentos iniciais foram de muita incerteza 

e alvoroço, com restrições e ameaças. Aos poucos, fomos reagindo e 

nos adaptando ao novo cenário, os governantes flexibilizaram as 

restrições e, com isso, foi criado um ambiente mais tranquilo. 

Nestes meses, todas as equipes vêm demonstrando garra, 

Meu reconhecimento e gratidão pela atitude de cada um de vocês.

dedicação e vontade muito grande para superarmos este momento. 

higiene, lavando as mãos com água e sabão e higienizando os 

ambientes. Não precisamos ter medo. Mas, sim, muita consciência

e responsabilidade consigo e com o próximo. 

Sigam corretamente todas as orientações dos seus líderes e da nossa 

equipe de saúde e os avisem caso tenham qualquer sintoma.

Este é um caso que ganhou muita 

ev idênc ia ,  mas todos nós 

sabemos que fatos como este 

continuam acontecendo, em 

todos os lugares. Vemos isso 

ocorrendo com pessoas de 

raças, ideologias, religiões e 

nacionalidades diferentes. 

Eu não poderia deixar passar um 

fato muito importante que todos 

acompanharam pelos noticiários: 

o assassinato do americano 

George Floyd por um policial. 25/05/2020

‘‘Vidas pretas importam’’



queridas em nossas vidas.

Para finalizar, gostaria de lembrar que, neste mês de Julho, temos duas 

datas especiais para serem comemoradas com Flores e Plantas: 

Podemos ser Seres Humanos plenos, se nos educarmos a cada dia a 

praticarmos estes Valores Humanos. Podemos mudar o mundo, se 

começarmos a mudar a nós mesmos e os que estão próximos a nós. 

Assim, poderemos conviver em harmonia com toda a diversidade

O Dia do Amigo, ou o Dia da Amizade, no dia 20. Uma data para nos 

lembrar destas pessoas com as quais nos identificamos tanto e que 

estão sempre ao nosso lado. 

E, no dia 26, comemoramos o Dia dos Avós. Outra data especial,

que a humanidade tem!

para homenagear os Avós, que sempre são pessoas tão 

Abraço,

Como é possível que nós, humanos, tenhamos chegado a este ponto? 

Penso que é porque nós, humanidade, estamos nos afastando dos 

Valores Humanos fundamentais, que são: 

Klaas Schoenmaker
Diretor Geral

AMOR

PAZ

NÃO�VIOLÊNCIA

VERDADE

AÇÃO�CORRETA

Não o seu interesse, pois isso é egoísmo.   

Colocar o outro em primeiro plano. Sem julgamentos. 

Aceitar as diferenças nas pessoas. Aceitar

ideias, raças, religiões e costumes diferentes.

Não aceitar a injustiça, mas agir com amorosidade.

É um valor que vem da nossa consciência. Sempre nos 

deparamos com a nossa verdade e o que é mais fácil.

a verdade que flui da consciência. 

É agir concretamente, na prática, conforme



NÃO�PARA
O�mês�de�Julho�é�um�mês�de�safra�farta�para�os�produtos�AGRO.
Na�região�de�Casa�Branca�-�SP,�as�colheitas�de�Batatas,�Laranja�e�
Amaryllis�estão�acontecendo�simultaneamente�nas�unidades.

Nas�Fazendas�Chapadão�das�Perdizes�e�Chapadão�das�Emas,�em�Minas�
Gerais,�aconteceu�a�primeira�colheita�de�Feijão�e�teve�a�retomada�das�

atividades�na�colheita�de�Eucaliptos.



BATATA
Casa�Branca�-�SP

Inicio�da�colheita�na�região�de



Colaboradores�e�safristas,�estão
a�todo�vapor�na�região�de�Casa�
Branca�-�SP,�no�pico�da�colheita.

Colheita�de�Eucalipto�na�região�de�Araxá-MG.



em�CPP�e�CPE,�no�mês�de�junho�
aconteceu�a�colheita�da�primeira�safra.

Agora�produzimos�feijão�também,

A�colheita�de�bulbos�de�Amaryllis�está�chegando�ao�
fim�após�uma�ótima�safra,�que�começou�em�março.



PROGRAMASEIRI SHITSUKE

SEITON SEIKETSU
SEISO

5SSENSO�DE
UTILIZAÇÃO

SENSO�DE
DISCIPLINA

SENSO�DE
ORGANIZAÇÃO

SENSO�DE�
PADRONIZAÇÃO

SENSO�DE�LIMPEZA

Eliminar do espaço 
de trabalho o que 

seja inútil

Desenvolver a 
disciplina contínua

Organizar o espaço 
de trabalho de 
forma eficaz

Padronizar as 
práticas saudáveis 

de limpeza
Melhorar o nível

O�5s�é�uma�das�ferramentas�de�Gestão�que�nos�ajuda�a�manter�a�
empresa�limpa,�organizada�e�funcionando�de�forma�prática�e�ágil.�

Você�sabe�o�que�é�5S?

O�que�significa�5S?

O�que�o�5S�faz?

8�-�Estimula�a�cooperação�entre�os�colaboradores.

6�-�Melhora�a�destinação�dos�materiais�que�são�descartados.

3�-�Diminui�e�evita�desperdícios.
4�-�Facilita�encontrar�o�que�precisamos�para�nossas�tarefas.

5�-�Organiza�o�ambiente�de�forma�a�tornar�os�processos�mais�eficientes.

1�-�Melhora�a�qualidade�de�vida�pessoal�e�profissional.
2�-�Mantém�os�ambientes�limpos,�organizados�e�fáceis�de�trabalhar.

7�-�Ajuda�a�desenvolver�a�disciplina�e�a�criar�um�bom�ambiente�de�trabalho.



Confira�o�desempenho�do�5S
na�equipe�de�Amaryllis�-�CRV

Embalagens
Separadas e
Organizadas

Cuidado com
Ambiente
Comum

Depósito de
Materiais

Recicláveis

EPI’S
em local 

adequado

Vestiário
Limpo e

Organizado 

Delimitação
e identificação

de espaço

pelo mecânico Frederico
UGB Oficina CPE.

Sugestão de Melhoria, feita

E�você,�o�que�vai�fazer�pelo�seu�ambiente?

Depois

Cada�um�de�nós�pode�melhorar�o�ambiente�de�trabalho,
inclusive�dando�Sugestões�de�Melhorias.�



Dia daAmiz    de

Equipes Marketing, Financeiro,
Fiscal e Serviços de Apoio

Equipes D.P, Compras, RH, Fab.
Biológica, Bulbos e Serv. de Apoio

20 de Julho

‘‘Amigos são a família
que escolhemos’’

Além da família, os amigos são as pessoas com quem 

vamos estabelecer vínculos mais significativos e 

duradouros durante a vida.

E, em cada etapa dessa jornada, eles têm um papel 

importante para o nosso desenvolvimento psíquico e social.

Quer conhecer os outros ganhadores?
Fique ligado no Mural de Avisos da sua unidade.

 Hoje, a maioria das reuniões, treinamentos etc. 
são realizados presencialmente, o que exige 

tempo, deslocamento e custos adicionais.

Pensando na situação mundial que atinge diversos 
setores, vimos a necessidade de mudanças.

utilização da ferramenta gratuita chamada WEBEX.

Para atender o imenso número de funcionários 
trabalhando remotamente, foi sugerido a 

Os benefícios adquiridos após a implantação da 
sugestão de melhoria foram a otimização de 
tempo, e a redução de custos (hora-homem, 

transporte, hospedagem, alimentação).

Julio Souza 
UGB Fiscal

Parabéns!





Deus, maravilhoso, é ser mãe 
‘‘Ser vó é um presente de 

duas vezes é você não ter a 
responsabilidade de educar, só 
amar, amar e estragar (risos) de 
tanto amor que vó tem para dar’’

só quem é, sabe o quanto
é grande esse amor’’

‘‘Ser avô é difícil de explicar,

‘‘Meu mundo em minhas mãos ❤ 
Clara, a vovó te ama muito’’

Silvana Helena M. Chagas

Ivani de Oliveira

Osvaldo Ramos

UGB Limpeza Predial - CRV

UGB Inspeção - LFC

UGB Oficina - CRV

Avós são amor que conforta, soiso que

acalma e carinho que embala o coração.

Dia dos

Avós

O Dia dos Avós é comemorado anualmente em 26 
de julho, data que está ligada à celebração dos 

avós de Jesus, São Joaquim e Sant’Ana, que 
eram pais de Maria.

26 de Julho



O�programa�foi�realizado�em�parceria�com�a�
Secretaria�de�Educação�de�Artur�Nogueira�e�
con tou � com� a � pa r t i c ipação � de � 23�
profissionais�da�cidade.

O�programa�tem�o�objetivo�de�oferecer�aos�
educadores,� profissionais� da� saúde� e�
promoção� de� direitos,� atividades� que�
promovem�reflexão�e�vivências,�com�foco�no�
autoconhecimento�e�nas�praticas�artísticas.

Nossa Responsabilidade Social

Ariane,  38 anos 
Professora da rede pública

Leia mais no Mural de Avisos.

#EUPARTICIPEI

OFICINA
 SER

Programa de Desenvolvimento, 

criado pela Resp. Social.

Angela da Silva, 41 anos 
Professora da rede pública há 20 anos

‘‘A Oficina do Ser proporcionou aos 

participantes experiências situações 

e atividades que não estamos 

acostumados e isso é ótimo para tirar 

da zona de conforto.  Nunca participei 

d e  n e n h u m a  o fi c i n a  q u e 

proporcionasse o autoconhecimento. 

Achei fantástico!

Gostaria de destacar a marca que a 

Oficina vai deixar em mim. Vivenciar o 

silêncio foi algo transformador para 

mim. Praticar a escuta do outro, mas 

principalmente de si mesmo é uma 

experiência que deveria ser praticada 

diariamente. Parabéns a todos os 

envolvidos, mas principalmente à 

Crislaine, que se desdobrou para dar 

continuidade e finalizar a Oficina em 

meio ao isolamento social!’’

não somente no aspecto profissional 

como também para a vida! O 

conhecimento sobre  práticas que 

lidam com aspectos profissionais 

como também para a vida! O 

conhecimento sobre práticas que 

lidam com aspectos emocionais e

‘‘A Oficina do Ser possibilitou 

vivências e trocas de experiências 

que me levaram a refletir sobre meu 

ser e minha atuação no cotidiano, 

da personalidade que a Oficina do 

Ser  proporcionou, me despertou o 

interesse em conhecer novas teorias 

e práticas para entender e auxiliar na 

evolução e crescimento do meu ser, 

dos nossos alunos e das pessoas que 

me cercam. Obrigada por tudo. Foi 

sensacional!’’

DO
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Gostamos de ver...
A�equipe�de�Flores�de�Corte,�de�PFT�que�teve�um�ótimo�

desempenho�nas�vendas�de�Dia�dos�Namorados�com�os�buquês�da�
linha�Premium,�4�estações�e�Primavera.

COVID-19

Cuide de você, cuide de todos!

O�USO�CORRETO�DA�MÁSCARA
REDUZ�A�POSSIBILIDADE�

DE�CONTÁGIO�PARA
 1,5%


