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Abraço,

Plantar, colher e fornecer alimentos saudáveis, belezas, alegrias, boas 
emoções e bem-estar! É o que fazemos todos os dias, para

surpreender os nossos clientes.

Por isso, não podemos fugir da nossa responsabilidade de cuidar do Meio 
Ambiente. Temos que trazer isso para a nossa consciência e transformar

Realizamos tudo isso em uma relação de conexão muito forte com o
Meio Ambiente, de onde provêm recursos essenciais para os nossos 

processos produtivos: O Solo, a Água, o Ar, a Luz, as Plantas e os Animais.

Nossa Missão, como Terra Viva, é Plantar uma Vida Melhor!

Esses recursos oferecidos pela natureza, são essenciais para a nossa VIDA! 

em ações concretas no nosso dia a dia.

Meio Ambiente, sendo coerente com a Sustentabilidade

Ÿ Reduzir nossa poluição, dando destino correto aos descartes.

Ÿ Reduzir ao máximo os impactos das nossas

no nosso planeta e a nossa Missão.

e buscar sempre melhorias para o uso racional dos recursos naturais: 

atividades no meio ambiente;

os nossos maiores impactos ao Meio Ambiente e tomando iniciativas para 
melhorarmos. É um trabalho contínuo, que se adotarmos de maneira 

sistemática, contribuiremos ativamente para a melhoria do

O dia 5 de Junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Data para reforçar esta consciência!

Vamos todos levar esta atitude para o dia a dia dentro da nossa Terra Viva.

Ÿ Produzir mais com menos;

Para cada uma de nossas atividades podemos fazer isso, identificando

Isso significa, na prática, usar nosso conhecimento e a nossa criatividade



 Dia Mundial do

5 de Junho

Respire fundo o ar puro, e agradeça as árvores!

As árvores são essenciais para o nosso meio ambiente e para o equilíbrio do planeta; 
elas são abrigos para infinitas espécies animais, capturam o gás carbônico, são 

responsáveis pela umidade do ar entre outros benefícios. 

#cuidamosdomeioambiente
472,50 hectares

SOMOS 2.510HECTARES
(2.320 campos de futebol)

DE ÁREA PRESERVADA!
RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Você sabia?

A Terra Viva tem duas 
Fazendas, a Santa Tereza

e Timburi como área de
Reserva Legal.

Elas são áreas 
compensatórias e não

são utilizadas para
produção.



No último ano, as 
Fazendas Santa Tereza e
Cachimbão, na região de

Casa Branca e Terra Viva, em
Santo Antônio de Posse, 

receberam mudas de
árvores nativas.

Com o 
plantio das árvores
contribuímos para:

Aumento no armazenamento 
de água dos lençóis freáticos;

Redução gradativa da erosão;

Aumento da umidade do ar;

Condições de alimento,
abrigo e água para a

fauna silvestre.

2.200 MUDAS PLANTADAS

Com os cuidados com o nosso ambiente, cuidando do reflorestamento, 
preservando os animais silvestres, seguimos o caminho com a nossa missão de

Plantar uma vida melhor!

As áreas
contam com a ajuda do
Marcelo e Sr. Deuzelino,

que cuidam para que o risco
de fogo seja o menor possível.

Para isso fazem todos os
aceiros nas divisas e cuidam

dos plantios e replantios
de mudas de árvores

nativas.

PLANTE AR PURO!
PLANTE ÁRVORES!



Responsabilidade Social

Dando continuidade à comemoração de 10 anos de parceria com o

Projeto Jovem Agricultor do Futuro, do SENAR (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural), seguem mais depoimentos de jovens que se 

orgulham de terem feito parte dessa história

Nossos jovens...

ANOSJAF
JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO

Especial

“O JAF foi muito importante em minha vida, ajudou a me 
encontrar no que eu era e descobrir o que eu devia ser. 
Este projeto foi a base para o estabelecimento de 
vínculos e contatos, os quais me levaram a me apaixonar 
pela Educação. O JAF é muito mais do que

bagagem profissional, desenvolveu em mim a capacidade humana do ser. Nesse 
ano de 2021, com apenas 22 anos, assumi o Cargo de Diretor da Cultura e 
Turismo de Itobi, com o compromisso e a responsabilidade de reativar a Cultura

nesse momento. 
e o Turismo da cidade. Com toda certeza, as vivências que adquiri, serão úteis

Gratidão por tudo que aprendi e pela oportunidade de participar desse projeto!!!’’

Jean Campos - Cursando Pedagogia, 22 anos
5ª Turma JAF - 2016

“O JAF, foi um diferencial na minha vida, me 
proporcionou muito aprendizado, conhecimentos, e fez 
muito bem pra mim. Sempre fui muito tímida, e através do 
curso fiz muitas amizades e gostava de participar de 
tudo, principalmente nas aulas práticas do campo. Em

2020 conclui o ensino médio e agora pretendo cursar Agronomia. Peguei muito 
amor nessa profissão através do curso.”

Gabrieli  Buzatto Oliveira  - Ens. Médio Completo, 18 anos
6ª Turma JAF - 2017



“Quando eu participei do JAF, eu morava no Sítio e já me 
identificava com a Agricultura, sendo este um dos 
motivos que me levaram a participar do projeto.  No JAF, 
tive a oportunidade de aperfeiçoar ainda mais meus 
conhecimentos e ter a certeza da minha escolha

profissional . Estou cursando o 3º colégio e pretendo fazer  curso de Agronomia  ou 
Torneiro Mecânico, que também foi uma das experiências no JAF que me 
despertou o interesse nessa área. Hoje trabalho em uma Oficina que faz 
manutenção de implementos agrícolas,  na função de serviços gerais. Sou muito 
grato, pois mesmo morando no sítio os instrutores sempre deram um jeito  de ter 
transporte para me levar.”

Flávio Henrique Bello  - Cursando Ens. Médio, 17 anos,
7ª Turma JAF - 2018

“A importância do JAF  na minha vida: Esse curso foi 
mais especial do que eu imaginava, sai dele com outra 
perspectiva, tanto no pessoal como no profissional.  
Além do aprendizado com a agricultura, pude aprender 
novas formas de me relacionar e conviver. O JAF

transformou o meu ano de 2019, me fez viver uma experiência incrível e eu tenho 
certeza que os meus amigos também. Continuo estudando bastante e o próximo 
passo será fazer um curso de Relações Internacionais.”

Giovana Silva - Cursando Ens. Médio, 18 anos,
8ª Turma JAF - 2019

“O Jovem Agricultor teve uma grande importância em 
minha vida, principalmente no ano de 2020. Nesse curso, 
descobri o prazer pelo trabalho no campo e também me 
qualifiquei em vários outros setores de trabalho através 
das aulas teóricas. O curso foi de extrema relevância

para eu descobrir meus gostos e melhor entender e lidar com meus desgostos etc. 
Em um ano tão difícil, como o de 2020, o JAF me ensinou o que eu precisava 
aprender.  Ainda não decidi a profissão que quero seguir, mas o curso me ajudou a 
me conhecer melhor e tenho certeza que no momento de decidir, estarei pronto 
para tomar a decisão certa. Serei sempre grato por isso.”

Lucas M. Farrampa Duarte - Cursando Ens. Médio, 16 anos,
9ª Turma JAF - 2020

“Eu gosto muito da agricultura e já tenho muito forte essa 
paixão dentro mim. Quando minha mãe ficou sabendo do 
Projeto,  ela mesmo fez minha inscrição e eu fiquei muito 
feliz. Mesmo com poucos dias de vivências no curso, eu 
estou surpreso, pois o curso vai muito mais além,

ele ajuda muito a gente a aprender, conviver e se conhecer. Estou adorando muito, 
principalmente agora que começamos com as aulas práticas no campo. Eu adoro  
mexer com a terra, é minha maior alegria. Vou aproveitar o máximo dessa 
oportunidade e depois quero fazer  Agronomia.”

Alessandro R. da Silva Filho - Cursando Ens. Fundamental,
14 anos, 10ª Turma JAF - 2021

Parabéns a todos os JAF!







De olho no
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