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Palavra

Diretores

dos

Abraços.

As conquistas vieram porque todos nós mantivemos a boa energia,

a vontade de fazer melhor e realizar juntos os nossos planos e

a nossa Missão. Eu tenho convicção de que toda esta energia

Pois assim, quaisquer que sejam os desafios, certamente

seremos  mais fortes e vencedores!

Esta energia positiva vem de buscarmos juntos os mesmos objetivos, 

respeitando os Valores e Princípios. Buscando realizar nossa Missão

com respeito e honestidade. Cuidando uns dos outros. Com zelo

pela saúde do corpo e da alma. Desafiando e estimulando a

iniciativa e o comprometimento.

leves e dá sentido ao nosso trabalho diário!

Vamos realizar nossa Missão buscando resultados econômicos,

humanos, ambientais e sociais, sabendo que o econômico é a base!

Com foco no cliente, buscando a excelência com simplicidade,

permitindo participação e comprometimento de todos, cientes de

que o desenvolvimento das nossas pessoas é o que trará

desenvolvimento para a empresa.

positiva é que faz a diferença! É o que torna os desafios mais

Depende de cada um de nós mantermos esta energia alta!

Escrevo esta mensagem ainda com o coração aquecido pelas

festas de Natal! Em todas as festas, um ambiente de muita

energia positiva, alegria e gratidão! É uma oportunidade única

de vermos a Família Terra Viva reunida, se integrando e

confraternizando após um ano de muitas conquistas e realizações!

Que possamos juntos fazer de 2023 um ano ainda mais incrível!

2023 com boas energias!

Juntos, vamos seguir na Missão de 

Plantar uma Vida Melhor!

Klaas Schoenmaker
Diretor Geral

‘‘

’’



Eduardo Franceschet
Diretor TVAGRO

nossos sonhos, nossas metas e evoluir como pessoas e empresa.

possamos realizar fartas colheitas em 2023.

orgulho de fazer parte de tudo isso.

Espero que todos tenham tido excelentes momentos com

suas famílias, que tenham renovado as energias e que juntos,

Temos mais uma vez um ano cheio pela frente, para realizar

Mas em primeiro lugar, quero agradecer e dar os parabéns a

essa grande família Terra Viva, a essa grande equipe, por tudo

que foi realizado em 2022. Uma satisfação, gratidão e

Somando os recursos disponíveis, pessoas comprometidas

e as ferramentas de gestão que temos, as possibilidades

são enormes. Estamos no caminho, realizando a missão de

cada negócio, para juntos Plantarmos uma Vida Melhor.

Janeiro chegou!

Grande abraço, em nome da equipe AGRO.

Um feliz 2023 a todos!

‘‘

’’



ano muito difícil, mas que saímos vitoriosos! Parabéns a todos!!

em termos de loteamento do governo e estatais, uma tristeza!

Tenho certeza que juntos somos fortes e prova disso é que fechamos o 

ano de 2022 com nosso resultado um pouco acima do planejado.  

Poderíamos ter feito ainda melhor se o cenário político não tivesse sido 

tão conturbado e não tivéssemos deixado todo esse pessoal que

saqueou nosso país num passado recente voltar ao poder; isso já

custou muito em termos de melhoria de futuro para os brasileiros

e vai custar muito mais, ainda mais vendo o que já estão fazendo

 realizar os planos da melhor forma possível. Sabemos que nem tudo deu 

certo e que temos muitas oportunidades de melhoria ainda e vamos 

correr atrás delas, mas fizemos muito nesses últimos anos em termos de 

estabilização da qualidade e aumento de produtividade. Tivemos um

No ano de 2023 precisaremos mais que nunca exercer nossos três 

comportamentos:  , para que ATITUDE, COMUNICAÇÃO E ATENÇÃO

possamos passar por esse cenário que se desenha, com queda de preços 

de nossos produtos e aumento de volumes ofertados no mercado. 

Ronaldo da Gloria
Diretor Flores e Plantas

Tenho certeza que a Terra Viva a cada ano 

avança buscando criar uma vida melhor, assim 

como Plantas e Flores leva ‘’boas emoções e 

bem estar a vida das pessoas.’’ Vamos 

continuar incansáveis nessa missão a cada

dia do ano novo! Desejo que todos tenham 

um ano de 2023, com muita saúde e repleto 

de grandes realizações!!

Feliz Ano Novo a todos os

colaboradores, sócios e familiares!

Inicio a minha palavra de final de ano

com agradecimento a todos os

colaboradores da Terra Viva que se 

empenharam para que conseguíssemos 

’’

‘‘



Luiz H. Fontolan
Diretor Corporativo

Nesta época de Natal e da virada de ano, é tempo de

repensarmos as nossas trajetórias, planejar os nossos passos,

e agradecer principalmente pelas nossas conquistas.

Na virada de todos os anos nossos sonhos se renovam,

Que 2023 venha com muita energia e que a felicidade seja 

conquistada diariamente, colocando amor e dedicação

em tudo o que fazemos, seja ela no contexto profissional

e com isso a vida ganha uma nova energia.

equipe e principalmente saúde. 

e pessoal. Desejo à família Terra Viva, um ano novo repleto

de realizações, com muita alegria, sucesso, trabalho em

‘‘

‘‘Feliz Ano Novo a todos!



NOSSOS

DESEJOS PARA

2023
Simone Duarte - UGB OP. Mecanizadas LFC

companheiros de trabalho e familiares!

Feliz ano novo!"

‘’Acredito que 2022 foi um ano de lutas, mas

também de vitórias, conquistas e superações,

mas em tudo o Senhor nos cuidou... E 2023

chegou e desejo um ano cheio de

realizações e abençoado para todos os amigos

Douglas - UGB Pulverização CRV

‘‘2022 foi um ano bom, consegui realizar um sonho 

de trabalhar na Terra Viva, algo que eu

sempre quis e agora eu consegui. Foi uma

etapa boa pra mim e espero que em 2023 eu 

consiga continuar trabalhando e ajudando a 

empresa a crescer.’’

Que seu 2023 seja florido!



Flores para atrair

boas energias em 2023

Letícia - UGB Beneficiamento

‘’O ano de 2022 passou e chegou a hora de

fazer aquele balanço das ações que tomamos,

do que não deu certo e do que deu, nem todos 

meus objetivos foram alcançados, mas buscarei 

alcançar em 2023. Almejar sempre com 

persistência e sabedoria, persistir sempre! Não 

existe melhor motivação para realizar um bom 

trabalho do que sentir  paixão pelo o que se faz."

Lavanda

Orquídea

Antúrio

Além de ser ótima para atrair

boas energias para dentro de casa,

a lavanda também é conhecida

por trazer felicidade e relaxamento

à vida de uma pessoa.

Simboliza abundância, fertilidade, 

riqueza, luxo e boa sorte. Pode 

aumentar o sucesso e também,

as energias positivas.

O antúrio dentro de casa eleva as 

energias e vibrações da compaixão, 

amor e sabedoria. Além disso, essa flor 

tem o poder de despertar emoções e 

sentimentos bons.



ANIMAIS PEÇONHENTOS

Como se proteger?

O QUE fazer em caso de acidente?

IMPORTANTE:

Use sapatos fechados, luvas entre outros EPI’s nas 

atividades rurais e de jardinagem.

Não mexer em buracos no chão, troncos

de árvore ou pedaços de madeira sem

algum material de proteção.

Fique atento ao caminho que percorrer e 

onde colocar as mãos para se apoiar.

ACIDENTES COM

ANIMAIS VENENOSOS

Animais peçonhentos gostam de ambientes quentes e 

úmidos. Manter a higiene do local e evitar acúmulo de

coisas é a melhor forma de prevenir acidentes.

Ÿ Não amarre (torniquete) ou aplique qualquer

tipo de substância no local da picada.

Ÿ  Procure atendimento médico imediatamente.

Ÿ Não tente “chupar o veneno”, essa ação

apenas aumenta as chances de infecção local.

Ÿ Informe ao profissional da saúde o máximo de 

características sobre o animal.

Podem ser evitados.



No dia 10 de dezembro aconteceu a festa de Natal

na região de Minas Gerais. Tivemos...

Festa de Natal

Música ao vivo,
exposição de desenhos...

Visita do Papai do Noel,
sorteios para crianças e adultos

Espaço decorado para fotos 

Minas Gerais



E, no dia 17 de dezembro aconteceu a festa de Natal na

região de Holambra. A festa foi linda, tivemos...

Festa de Natal

Totens para fotos, música ao vivo
exposição de desenhos...

Sorteio para os adultos
e para as crianças

Algodão doce, pipoca, brinquedos
e a visita do querido Papai Noel

Região de Holambra



Também no dia 17 de dezembro, aconteceu a festa

de Natal na região de Casa Branca. Tivemos...

Festa de Natal

Espaço decorado para fotos

Sorteios para crianças e adultos

Casa Branca

CLIQUE PARA VER

Veja mais fotos dos totens 

disponíveis para acesso em

nosso facebook!

Confira as fotos
dos Totens!

https://www.facebook.com/grupo.terraviva/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/grupo.terraviva/photos/?ref=page_internal


Gostamos de ver
O último encontro do ano dos sócios que aconteceu no

Espaço Cultural no dia 09 de dezembro.

De bem com a natureza!

Abelhinhas foram capturadas por 

nossas câmeras polinizando os 

citrus na região de Caximbão.

Vai Holding!

Tem notícias da sua unidade?
Compartilhe com a gente!

Também no dia 09 de dezembro aconteceu a reunião da Holding, com 

dinâmicas, dança circular e fortalecimento de relacionamentos!
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