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Gratidão por termos colaboradores tão engajados, que a cada dia se

do ano. Bênçãos em forma de conquistas, mas também em forma

de obstáculos e dificuldades que nos fizeram aprender e crescer. 

estas conquistas que alcançamos. Fazendo este balanço do ano,

uma palavra que me vem muito forte é Gratidão!

 Gratidão por todas as bênçãos que tivemos ao longo 

Parabenizo e agradeço profundamente a cada um de vocês, por todas

dedicaram e contribuíram para superarmos nossos objetivos! 

Gratidão por podermos dizer com toda alegria que este ano, 

espírito de Natal viva em nosso meio:

Que todos tenham um Natal com o que há de mais importante,

Plantamos uma Vida Melhor!

os Valores Humanos, que fazem com que o verdadeiro

e definir os planos e objetivos para o ano seguinte. Neste ano, estamos

Dezembro, final do ano. Hora de fazer um balanço do ano que está se encerrando

A contribuição de cada um dos nossos colaboradores, com suas habilidades, 

vontade, criatividade, dando o seu melhor, foi fundamental para isso. 

atingindo excelentes resultados, em todos os campos!

E que assim, possamos iniciar um 2022 com 
confiança, boas energias e muito animo, para 

continuarmos a realizar nossa Missão!

AMOR: Colocar o outro em primeiro lugar! Menos egoísmo, mais Amor!

VERDADE: Sentir e seguir o que vem da Consciência! 
Não o mais fácil, mas o que é correto!

AÇÃO CORRETA: Agir, na prática, de acordo com sua Consciência,
de maneira correta.

PAZ: Aceitar e respeitar as diferenças entre as pessoas. 
Somos todos Humanos!

NÃO VIOLÊNCIA: Não aceitar as injustiças, mas agir com 
amorosidade e verdade. 

Palavra do Diretor
Entao é Natal!~

Klaas Schoenmaker
Diretor Geral



Cliques
do 5S

Setor Arbusto II 

Terra Viva Mudas 

Terra Viva Mudas 

antes depois

Uma boa ideia sendo multiplicada!
Referência de organização do Amaryllis sendo replicada

Confira as melhorias
em andamento...

Casinha Setor2 - Flor de Corte

Setor Beaucarneas Arbusto I



5S Limpeza
Utilização

Organização

Disciplina

Saúde

Senso de Limpeza significa ter cuidado e manter o ambiente limpo. 

Geralmente acredita-se que a limpeza é uma atividade de responsabilidade 

exclusiva do "Pessoal da Limpeza", quando na verdade todos somos 

responsáveis em manter os ambientes limpos e organizados, assim 

contribuímos para o bem-estar e a segurança de todos.

Mais importante que limpar, é não sujar!

Equipe da Limpeza - Casa Branca e Minas Gerais

Natália Silvia Tatiana Patricia

Maria Aparecida Ana Shirley Josiane

Equipe da Limpeza - Holambra e Artur Nogueira

Norma Marlene Claudeiza Geny Edinalva

ZenaideSandra
Luzia, Elizangela

 e Rosana

organizadoe colaborarem para melhorá-lo continuamente,
terão compreendido a verdadeira essência do 5S" 

orgulhosos por terem construído um local de trabalho agradável,
"Somente quando todos os funcionários se sentirem

Bruna

Queremos agradecer as equipes de Limpeza pelo cuidado, 
capricho e disciplina em manter os ambientes limpos e 
organizados, garantindo nosso bem-estar no dia a dia.

Nely



Natal 
Natural

Além dos Painéis, quem passa pela frente da unidade
de Santo Antônio de Posse, pode conferir o lindo Outdoor

com Tuias e Amaryllis.

Nos siga para acompanhar as campanhas:

@grupo.terraviva

O Departamento de Marketing está 
desenvolvendo vídeos sobre os produtos
natalinos mostrando dicas e como cuidar!

CLIQUE PARA VER

A campanha "Natal Natural que inspira" permanece sólida e Viva por aqui.
Confira nossos Outdoors desse ano:   

Painéis na frente da Terra Viva 

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUwNzc1NDY4Njk0NjA3?story_media_id=2708418073236354637&utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODUwNzc1NDY4Njk0NjA3?story_media_id=2708418073236354637&utm_medium=copy_link


Responsabilidade Social

Com todos os desafios de 2021, contamos com alegria que o Grupo Terra Viva 

e a Associação Príncipe Bernardo certificaram aproximadamente 30 

adolescentes no Projeto Jovem Empreendedor Social. 

Crescer e nutrir valores humanos é um desafio, mas apostamos 
no melhor que cada um dos adolescentes tem em si!

Projeto Jovem Empreendedor Social

As duas turmas foram presenteadas com as nossas 
Lavandas, carregando a mensagem de que, apesar de 

todas as nossas ansiedades, temos formas de nos 
acalmar e voltarmos ao equilíbrio. 

Você, colaborador do Grupo Terra Viva, contribui com este Projeto, sua 
produção e seu esforço se transformam em recursos para que estes 
jovens e outros que já passaram pelo Projeto possam ter um olhar 
diferenciado sobre a vida. Em nome de todos eles: Muito obrigada! 



Gostamos de ver...

Nossa produção de Batatas esteve presente em uma matéria
para o programa Encontro com Fátima da Rede Globo.

O Gerente Comercial AGRO Fernando, explicou o processo até a
batata chegar na fábrica da Lays, cliente e parceiro da Terra Viva. 

Terra Viva AGRO

Nossas equipes de T.I e 
Serviço de Apoio se vestiram 
de azul em apoio à prevenção 

ao câncer de próstata

Em clima
Natalino

Nossa equipe do Departamento 
Pessoal já está se preparando

para o Natal Natural.

Em novembro
   usamos azul!
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