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Nesta edição especial, a Plantar traz para você  
os acontecimentos que marcaram o ano de 2012  

e os projetos para 2013. Confira!
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Responsabilidade Social

Foi com muito orgulho que, em  outubro 
de 2012, a Plantar firmou parceria jun-
to à Fibria, para atuarem juntas nos 
projetos sociais a serem desenvolvidos 
no sul da Bahia, sendo a primeira a 
aderir ao programa Rede Responsável.

Em novembro, a equipe da Plantar, 
representada por Vinícius Guimarães 
(gerente florestal regional leste) e Júlio 
César (coordenador florestal - unise BA 
06), juntamente com a equipe da Fibria, 
representada por Narciso Loss (consultor 
de sustentabilidade), estiveram nos mu-
nicípios de Helvécia,  Juerana,  Taquari, 
Aparaju e Espora Gato, visitando os pro-
jetos sociais do Programa de Desenvolvi-
mento Rural Territorial (PDRT).

A Plantar se sente honrada em poder 
firmar este importante compromisso e 
para 2013 espera dar continuidade nos 
projetos, desenvolvendo as comunida-
des onde atua.

“A grande importância dos projetos na 
comunidade é a socialização de indi-
víduos afastados da própria realidade. 
Outra característica é a forma como 

O Projeto Luthier foi contemplado via Lei Estadual de Incentivo 
à  Cultura, com o objetivo de ensinar crianças entre 9 e 18 anos, a 
 construírem violas de AMARU. Ele está em vigor desde 2011, numa 
 iniciativa da Plantar Empreendimentos.

Além de promover as inclusões social e cultural, prevê a formação de 
uma orquestra de viola. 

No mês de dezembro, os colaboradores da Plantar de Curvelo e  
Felixlândia receberam, com alegria, 22 crianças pertencentes ao 
 projeto, que fizeram uma bela apresentação. 

Para este ano, certamente haverá muitas outras belas apresentações!

Parabéns a todas as crianças que   
participam e brilham neste projeto

A Plantar visitou junto à parceira 
Fibria os projetos do PDRT

Luthier: Vozes e sons para  
um sertão mais feliz 

Programas visam preservar Áreas de Alto Valor 
de Conservação (AAVC) da Plantar

se muda um ambiente depois que 
 começa um trabalho social, seja ele de 
 qualquer natureza. É o que chamamos 
de PLANTAR a semente, mostrar para 
as pessoas que elas são capazes de me-
lhorar o mundo em que vivem. Mostrar 
a capacidade de cada um, abrir novos 
caminhos, fazê-las compreender que as 
coisas são transformadas para melhor, 
com trabalho sério, dedicação e valo-
rização das qualidades de cada um.  
A magia do projeto PDRT está justa-
mente aí!” ressaltou Vinícius Guima-
rães.
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Apresentação em Curvelo

Visita à comunidade de Helvécia da esquerda 
para a direita: Vinícius, Narciso, José Maia 
(Presidente da Associação) e Júlio 

Na casa de Dona Morena (Presidente 
dos Associados de Juerana)

Visita à comunidade de Juerana
da esquerda para a direita: Júlio,  
Cosma e Vinícius na Horta orgânica

Apresentação em Felixlândia
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Meio Ambiente

Na edição 46, mostramos para você o conceito das AAVC e as características dos programas de 
 proteção, desenvolvidos pela Plantar. 

Em 2013, as ações continuam a todo vapor! O pla-
nejamento para este ano consiste em trabalho de 
educação ambiental, com crianças e adolescentes, 
abordando temas relacionados às AAVC, teremos 
também o cercamento de pelo menos 15.000m 
nas AAVC (Unise MG03) e 15.000m nas AAVC 
(Unise MG04), além da distribuição de material 
informativo, que será entregue às crianças e à 
 comunidade local.

Programas visam preservar Áreas de Alto Valor 
de Conservação (AAVC) da Plantar
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Especial

Meta para 2013 é sua consolidação no mercado nacional

O AMARU Perfilado é destaque da Casa Cor Minas 2012

De 1° de setembro a 16 de outubro, o 
AMARU Perfilado abrilhantou o maior 
evento de arquitetura das Américas!  
Conforme mostramos na edição 48 do 
Jornalipto, foi projetada uma belíssi-
ma passarela de AMARU e um amplo 
 espaço para descanso na área externa, 
o Pergolado AMARU. 

Segundo o arquiteto Rodrigo Cabral, 
integrante da equipe técnica da Plan-
tar Empreendimentos, responsável pela 
elaboração do projeto, a oportunidade 
de expor na Casa Cor Minas 2012 foi 
ímpar. “Na ocasião, tivemos a chance 
de apresentar o AMARU Perfilado e o 
sistema construtivo desenvolvido pela 
nossa equipe técnica, para um públi-
co numeroso, especializado e  exigente. 
Este foi o grande benefício para o 
produto na mostra mineira”, explica 
 Cabral. O especialista enfatiza que a es-
trutura apresentada no evento ilustrou 
bem o sistema construtivo, explorando 
todas as suas peças. “O pergolado con-
tou com fechamento maciço em toras, 
brises horizontais, um extenso banco e 
revestimento de solo para paisagismo, 
elementos que exemplificaram algumas 
das diversas possibilidades de aplica-
ção do AMARU Perfilado”, esclarece.

A arquiteta Elaudia Dan, também 
responsável pelo projeto, conta que 
 durante o evento, a equipe recebeu 
vários depoimentos de profissionais e 
de clientes, todos indicando o produto 
e o projeto da Plantar como de grande 
diferencial no mercado. “Muitos dos 
expositores manifestaram interesse 
pelo produto e a intenção de utilizá-
-lo em futuros projetos. Um arquite-
to, não simpatizante de pergolados de 
madeira, chegou a dizer: ‘esse pergo-
lado eu usaria em uma obra minha”, 
ressalta. 

As perspectivas dos arquitetos para 
2013 são muito otimistas. “Este ano, 
pretendemos consolidar o AMARU no 
mercado nacional. Com aproximados 
três anos de mercado, nossa madeira 
perfilada está atendendo às expectati-
vas dos consumidores e conquistando 
cada vez mais clientes nas cidades 
onde foi lançada. Os perfis de  AMARU, 
além de manter a já consagrada qua-
lidade do AMARU Natural, agradam 
muito os profissionais de projeto e os 
executores de obras, pelas grandes 
 facilidades associadas à ausência de 
variação nas dimensões das peças. 
 Profissionais que trabalham uma vez 

com o perfilado não o esquecem mais. 
Ele é mais leve e fácil de ser manipula-
do”, esclarece Cabral. 

Para Dan, este será o ano de cresci-
mento territorial na comercialização 
do AMARU Perfilado no Brasil. “Hoje, 
além da forte atuação na região Su-
deste, já temos revendas distribuídas 
desde Fortaleza, capital cearense, até 
Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 
Nosso desafio atual é aumentar a par-
ticipação nos mercados das regiões 
Sul e Nordeste, além de ampliarmos 
a abrangência em alguns nichos po-
tenciais de estados como o Rio de 
Janeiro e o Espírito Santo. Um fator 
importante, que favorece o nosso tra-
balho, é a crescente consciência da 
população para o uso de produtos me-
nos agressores ao planeta. Alguns dos 
grandes valores associados ao AMARU 
podem ser resumidos, como o fato de 
constituir matéria prima totalmente 
renovável, de ser cultivado em flores-
tas certificadas e de demandar pouca 
energia para ser produzido e instalado 
na construção civil. Temos a certe-
za de que estamos na vanguarda da 
construção civil nacional”, conclui a 
arquiteta.

Retrospectiva
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O AMARU Perfilado é destaque da Casa Cor Minas 2012

Os colaboradores da 
Plantar na Casa Cor:
da esquerda para a 
direita: João  Garnica, 
Wellington Costa, 
João Raimundo, 
 Washington Silveira 
e Hugo Menezes                                                               
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Prêmios

Retrospectiva
2012�

Na edição 47, publicamos os prêmios recebidos pela Plantar Empreendimentos em 2012

A solenidade aconteceu no mês de ju-
nho e teve como objetivo estabelecer 
um marco no relacionamento da CEMIG 
com seus fornecedores, incentivando a 
qualidade na prestação de serviços. 

Foi recebido o Prêmio de Destaque 
 Ambiental e Fornecedor Especial, 
além de um Atestado de “Suprimento 
de Material”, que permite entregar e 
 faturar produtos sem a necessidade de 
verificação da qualidade pela CEMIG.

“Os prêmios ‘Atestado de Suprimento 
Assegurado de Material’ e ‘Destaque 
em Responsabilidade Ambiental’ nos 
orgulham muito, devido à  empresa ter 
sido selecionada dentre mais de 800 
fornecedores da CEMIG, tendo sido 
submetida a um rigoroso critério de 
avaliação. Este fato também aumenta 
nossa responsabilidade em manter a 
Planep com excelência em padrão de  
atendimento e com alta performance 
ambiental. Concluímos o último con-
trato,  para fornecimento de cruzetas 
perfiladas, em meados de 2012. Para  
2013,  estamos aguardando a abertura 
do novo processo licitatório para forne-
cimento de postes e/ou cruzetas, pela 
CEMIG, que até este momento não teve 
a data confirmada”, disse o diretor da 
Plantar, David Fernandes.

Plantar é Destaque no Prêmio Fornecedores Cemig 2012

(Da esq. p/ dir.): Márcio Baumgratz Delgado  (Superintendente de Coordenação da Distri-
buição), Adenilcio Cavalini Custódio (Gerente Comercial da Plantar Empreendimentos),  
Agnaldo Wagner de Moura Braga (Gerente de Qualidade de  Material e Fornecedores),  
Wagner Delgado Costa Reis (Superintendente de Suprimento de Material, Logística e 
 Serviços) e Frederico Pacheco de Medeiros (Diretor de Gestão Empresarial)

(Da esq. p/ dir.): Luiz Augusto Barcellos de Almeida (Superintendente de 
Sustentabilidade Empresarial), Wagner Delgado Costa Reis (Superinten-
dente de Suprimento de Material, Logística e Serviços), Márcio Vieira de 
Carvalho Jr (Coordenador Administrativo da Plantar Empreendimentos) e 
Frederico Pacheco de Medeiros (Diretor de Gestão Empresarial)
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Os prêmios

(Da esq. p/ dir.): Ricardo Moura (Diretor Comercial da 
Plantar Empreendimentos), Márcio Vieira de Carvalho Jr 
 (Coordenador Administrativo da Plantar Empreendimentos),  
Adenilcio Cavalini Custódio (Gerente Comercial da Plan-
tar Empreendimentos), José Carlos de Oliveira Jr (Gerente 
de Filial da Plantar Empreendimentos) e David Fernandes 
(Diretor Técnico da Plantar Empreendimentos)
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Prêmios
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Mais uma vez os encarregados da Plantar  
brilham na segurança do trabalho!

Abra a porta para a segurança, você é a chave!

Apoio:

De 18 a 22 de junho de 
2012 aconteceu a IX SIPATR 
 Integrada das Unises  
MG 02, MG 03 e MG 04

Foram premiados com troféus de honra 
ao mérito, todos os encarregados das 
equipes que não apresentaram ocorrên-
cias relacionadas ao trabalho, aciden-
te e incidente, no período de julho de 
2011 a maio de 2012.

Segundo Norival Soares, encarregado 
de Operações da Plantar, “A crescente 
demanda por produção não impede que 
trabalhemos com segurança”.

Essa premiação é uma maneira que o 
SESTR e a chefia operacional encontra-
ram para retribuir o ótimo empenho e 
a dedicação de todos os colaboradores 
que praticam o trabalho seguro. 

Segundo Ivan Pereira, engenheiro de 
Segurança do Trabalho da Plantar e  
responsável pelo SESTR “Iniciativas 
como essa incentivam o envolvimento 
do setor operacional com a segurança. 
Para 2013, espera-se premiar muito 
mais colaboradores”. 

A Plantar parabeniza a todos os colabo-
radores premiados! 

Plantar é Destaque no Prêmio Fornecedores Cemig 2012

IX SIPATR INTEGRADA:

Destaques de segurança da Unise MG 02

Destaques de segurança das Unises MG 03 e MG 04

(Da esq. p/ dir.): Luiz Augusto Barcellos de Almeida (Superintendente de 
Sustentabilidade Empresarial), Wagner Delgado Costa Reis (Superinten-
dente de Suprimento de Material, Logística e Serviços), Márcio Vieira de 
Carvalho Jr (Coordenador Administrativo da Plantar Empreendimentos) e 
Frederico Pacheco de Medeiros (Diretor de Gestão Empresarial)

O

O

C
IPATR
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Olha só quem visitou a Plantar!

Rede Minas visita Projeto Plantar

Curvelo recebe a visita da EMATER

Universitários visitam 
Projeto Microbacia

Mais Plantar

A Rede Minas de Televisão visitou  
as unidades de Curvelo e Sete Lagoas

Os alunos da faculdade Incisa Imam, integrantes do 
curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental,  
em Belo Horizonte, visitaram a Zanini Florestal

Curvelo recebeu a visita dos alunos do CEFET (Meio Ambiente), da 
UNIFEMM (Engenharia Ambiental), da extensionista de bem-estar 
social, Sônia Aparecida Almeida Fernandes, e da  engenheira da 
EMATER, Luciene Aparecida Oliveira

O

O

O

Homenagem ao  
colaborador Plantar
Foi com muita honra e orgulho que a Plantar 
homenageou os seus 83 colaboradores que 
completaram 10, 20 e 30 anos de empresa, 
no ano de 2012!

Agradecemos a todos por mais um ano de 
trabalho, cooperação, confiança e muita 
dedicação! E que 2013 venha repleto de 
aprendizado, alegrias e conquistas!
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