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“Essa iniciativa busca o fortalecimento 
dos vínculos entre as pessoas, ressaltan
do o respeito, a amizade, a compreensão 
e ajuda mútua. Além de propiciar o resga
te e a descoberta da potência criativa de 
cada um, despertando a autoestima e a 
capacidade de gerir suas vidas.” 

Confira a matéria completa na página 8

Quer Saber Mais?

“A Plantar Empreendimentos foi destaque no  Prêmio 
Fornecedores CEMIG 2012, uma importante  premiação 
do setor de energia, que homenageou os fornecedores 
com melhor desempenho em 2011.”

Confira a matéria completa na página 2

No dia 20 de abril de 2012, aconteceu a campanha de prevenção à acidentes com  
animais peçonhentos nas Unises MG 02, MG 03 e MG 04.

Confira a matéria completa na página 3

“A Semana do Meio Ambiente foi comemorada pela Plantar em parceria com as 
escolas rurais das comunidades onde atua. Foram beneficiadas em torno de  
800 crianças e adolescentes nos três municípios de Curvelo, Felixlândia e Morada 
Nova de Minas. Duas escolas de cada município.” 

Confira a matéria completa nas páginas 3, 4 e 5

Animais Peçonhentos

Semana do Meio Ambiente

Projeto Capoeira

Prêmio Fornecedores 
Cemig 2012
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A Plantar Empreendimentos foi desta
que no Prêmio Fornecedores CEMIG 
2012, uma importante premiação do 
setor de energia, que homenageou os 
fornecedores com melhor desempenho 
em 2011.

A cerimônia de premiação foi realizada 
no dia 26 de junho, no Ouro Minas Pa
lace Hotel, em Belo Horizonte. A Plan
tar Empreendimentos atingiu o grau de 
excelência de suprimentos, cumprindo 
os requisitos estabelecidos pela Com
panhia Energética de Minas Gerais.

O PRÊMIO FORNECEDORES CEMIG 
está alinhado com os compromissos da 
Política de Suprimento da instituição, 
que prima pela governança corporati

Plantar é Destaque no Prêmio  
Fornecedores Cemig 2012
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Seção Especial: Prêmio

va, preservação do bem público além 
de zelar pelo Princípio da Legalidade, 
pela Ética Empresarial, pela Isonomia, 
pela Transparência e pela Responsabi
lidade Social e Ambiental. O objetivo 
da premiação é estabelecer um marco 
no relacionamento da CEMIG com seus 
fornecedores, incentivando a qualidade 
na prestação de serviços. 

A Plantar Empreendimentos recebeu 
o prêmio de Destaque Ambiental e 
 Fornecedor Especial. 

Além dos troféus, foi concedido um 
atestado de “Suprimento de Material” 
que permite entregar e faturar produtos 
sem a necessidade de verificação da 
qualidade pela CEMIG.

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

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

O

O

O

O

Os prêmios

(Da esq. p/ dir.): Sr. Ricardo Moura (Diretor Comercial da 
Plantar Empreendimentos), Sr. Márcio Vieira de Carvalho Jr 
(Coordenador Administrativo da Plantar Empreendimentos),  
Sr. Adenilcio Cavalini Custódio (Gerente Comercial da Plantar 
Empreendimentos), José Carlos de Oliveira Jr (Gerente de Filial 
da Plantar Empreendimentos) e David Fernandes (Diretor Técni
co da Plantar Empreendimentos)
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A Semana do Meio Ambiente foi come
morada pela Plantar em parceria com 
as escolas rurais das comunidades 
onde atua. Foram beneficiadas em tor
no de 800 crianças e adolescentes nos 
três municípios de Curvelo, Felixlândia 
e Morada Nova de Minas. Duas escolas 
de cada município.

A divulgação aconteceu um mês antes 
do evento com a proposta dos alunos 
realizarem redações e desenhos sobre 
o Tema: “Incêndios Florestais e Áreas 
de Alto Valor de Conservação”.

Foram premiadas duas crianças em cada 
escola, o melhor desenho e a melhor re
dação. Os prêmios foram mochilas con

Animais  
Peçonhentos
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Meio Ambiente

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

Foi realizada no dia 20 de abril de 2012, na 
Unise MG 02, MG 03 e MG 04, a campa
nha de prevenção à acidentes com  animais 
peçonhentos.

Este treinamento foi uma parceria entre 
SESTR (Serviço Especializado em Segu
rança e Saúde no Trabalho Rural), Setor 
Operacional, Setor Socioambiental e Co
munidade local, representada pelo Sr. Ju
lio Terra (representante local e responsável 
pelo encaminhamento de serpentes à fun
dação FIOCRUZ e Instituto BUTANTAN) e 
pela Sra. Sara Machado (Bióloga e estudio
sa dos ecossistemas regionais). 

Neste treinamento foram apresentados os 
principais animais peçonhentos presentes 
na região, sendo eles: aranhas, escorpiões 
e serpentes bem como suas características 
e identificação. 

Também foram abordados os cuidados a se
rem adotados para prevenção de acidentes 
durante o desenvolvimento das atividades 
diárias de todos os setores, sendo eles: Co
lheita, Silvicultura, Viveiro Clonal e Unida
de de Tratamento de Madeira. Outro ponto 
de relevância foram as medidas a serem 
adotadas em caso de acidente e a impor
tância de cada animal ao ecossistema local. 

Após o treinamento a equipe SESTR provi
denciou a distribuição de banners para se
rem fixados em todas as frentes de serviço 
nas Unises MG 02, 03 e 04.

Veja abaixo o que aconteceu em cada região:

Em Morada Nova de Minas

No dia 26 de junho de 2012, na 

 Escola Municipal Dom Orione, acon

teceu a comemoração da Semana do 

Meio Ambiente com os professores 

e alunos da escola, o IEF, a Polícia 

 Ambiental e a Secretaria Municipal 

de Educação da cidade. 

A escola preparou apresentações de 

teatro e dança para enriquecer ainda 

mais o evento.

Foi premiado o aluno Marcus Vinicius 

do 5º ano com o melhor desenho e 

a aluna Aline Aparecida Maia com a 

melhor redação.

No mesmo dia 26, a tarde, foi a 

 Escola Municipal Duque de Caxias, 

que apresentou poesias e muita 

 música ao som de violão.

Foram premiados os alunos: Jéssi

ca Melo de 8 anos do 3º ano com 

 desenho e o aluno Leonardo Noronha 

Leite do 6º ano com a redação. A 

 escola escreveu uma carta linda para 

a Plantar!

Em Felixlândia

No dia 27 de junho, foi a vez da 

 Escola Municipal Pedro Ephifânio na 

comunidade de Lagoa do Meio em 

Felixlândia. Os alunos Samara Fabia

ne Costa do 2º ano foi a vencedora 

do prêmio melhor desenho e o aluno 

Talles Breno Soares de Almeida com 

a redação.

Na tarde do dia 27 e na manhã do 

dia 29 de junho foi a Escola  Estadual 

São José do Buriti, onde a aluna 

 Rafaela Carvalho Barbosa do 9º ano 

foi premiada com a melhor redação 

e a aluna Ester El Chadai de Almeida 

Machado foi premiada com o melhor 

desenho.

Em Curvelo

No dia 28 de junho, na Escola Mu

nicipal João Batista, o aluno Alex 

Mendes da Cruz, estudante do 1º ano 

foi premiado com o melhor desenho 

e a aluna Marinalva Gomes de Souza 

com a melhor redação. 

Na tarde do dia 28, o evento também 

aconteceu na Escola Estadual Sér

gio Eugenio da Silva, onde os alunos 

premiados com as melhores redações 

foram a Gabrielle Mendes Gonçalves 

Nunes do 7º ano e o aluno Lucas 

Martins de Sá do 3º ano.

(Da esq. p/ dir.): Sr. Ricardo Moura (Diretor Comercial da 
Plantar Empreendimentos), Sr. Márcio Vieira de Carvalho Jr 
(Coordenador Administrativo da Plantar Empreendimentos),  
Sr. Adenilcio Cavalini Custódio (Gerente Comercial da Plantar 
Empreendimentos), José Carlos de Oliveira Jr (Gerente de Filial 
da Plantar Empreendimentos) e David Fernandes (Diretor Técni
co da Plantar Empreendimentos)

tendo: dicionários, cadernos, lapiseiras, 
material pedagógico e bombons.

Os melhores trabalhos foram avaliados 
nos seguintes quesitos: relação com o 
tema proposto, capricho e criatividade.

Antes de cada premiação, o assistente de 
meio ambiente Thiago Oliveira e a Assis
tente de Relações Sociais Janaina Fon
seca, falaram sobre incêndios  florestais, 
áreas de alto valor de conservação, cer
tificação florestal do FSC e o resumo do 
Plano de Manejo Florestal da Plantar. 

Todos os eventos foram encerrados 
 com deliciosos lanches, oferecidos pela 
Plantar e pelas escolas.

Semana do Meio Ambiente O
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Meio Ambiente

Confira abaixo as  
redações e os desenhos 
feitos pelos alunos:
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A participação da Plantar em festas, reuniões e encontros com as comunidades rurais vizinhas, tem 

como objetivo fortalecer integração com todas comunidades e divulgar os trabalhos  socioambientais 

realizados pela a empresa. Os eventos acontecem periodicamente na zona rural de Curvelo,  Felixlândia 

e Morada Nova de Minas.

Encontros com comunidades rurais vizinhas da Plantar

Responsabilidade Social

O primeiro semestre de 2012 teve 
como destaque a participação no 
evento “Café, chá, biscoito e poe
sia” da Escola Sérgio Eugênio da 
Silva que contou com a participação 
dos representantes da área socio
ambiental da Plantar. O objetivo foi 
incentivar a leitura dos alunos com 
a apresentação de belíssimos traba
lhos tais como: teatro,dança e poe
sias. Além disso, os alunos escreve
ram versos que contaram a história 
de cada comunidade e a história do 
lugar de onde nasceram. Ao final 
do evento, foram servidos biscoitos, 
café e muito chá, feitos pelas mães 
dos alunos.

Outro evento de destaque foi a 
 reunião na comunidade Jacaré em 
Felixlândia, onde alguns profis
sionais da área socioambiental da 
Plantar, participaram juntamente 
com a comunidade e representantes 
da Prefeitura Municipal, buscando 
o estabelecimento de parceria para 
a instalação do sistema de forneci
mento de água para os moradores 
da comunidade. Esta iniciativa será 
realizada com o apoio da Codevasf 
– Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e Par
naíba, por meio do Programa Água 
para  todos. 

Na Festa de Nossa Senhora Apa
recida, na igreja do Ingá na comu
nidade do Meleiros em Curvelo, a 
Plantar em parceria com a Prefeitu
ra do município realizou  a mobili
zação da comunidade com temas de 
 incêndios florestais, áreas de preser
vação e FSC (Conselho de Manejo 
Florestal).

Com o objetivo de fortalecer os pro
dutores rurais da região, a Zanini Reunião com produtores 

rurais de Felixlândia

Café, chá, 
biscoito e 
poesia

Recital

Reunião na 
comunidade 
do Jacaré

O

O

O

O
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No mês de maio, o departamento 
socioambiental da Plantar e Zani
ni Florestal, doou mudas de espé
cies nativas do cerrado para serem 
plantadas na escola pelos alunos. 
Esta foi uma solicitação da Escola 
Municipal Dom Orione, pertencen
te à comunidade de Campo Alegre 
em Morada Nova de Minas.

O Departamento também doou col
chonetes, a pedido da Diretora da 
escola Lusitânia Alvares da Silva. 
Este material irá contribuir nas ati
vidades escolares dos alunos.

Doação de Mudas Nativas

Responsabilidade Social

Florestal, em parceria com a Ema
ter participou do “Dia de Campo” 
em Felixlândia, com objetivo de 
apresentar o “Programa Minas Lei
te” aos produtores locais. O evento 
aconteceu no Sítio Céu Azul de pro
priedade da Sra. Djanira Teixeira de 
Souza e sua irmã Geralda Teixeira da 
Silva,no dia 20/04/2012. Ao final 
do encontro, foi oferecido a todos os 
participantes um delicioso café com 
biscoito frito feito com polvilho da 
Fábrica de Farinha da Comunidade 
de São Geraldo do Salto. O proje
to da Fábrica de Farinha e Mel da 
Apifelix são projetos de geração de 
renda que a Plantar apoia.

O “Programa Minas Leite” tratase 
do Programa Estadual da Cadeia 

“A Plantar sempre foi nossa parceira! 
Estamos sempre felizes em tê-los por 
perto como amigos, pois é uma empresa que 
preocupa muito com as questões ambientais 
de nosso município! Obrigada!”.

Luzitânia Álvares da Silva
Diretora Municipal 

Escola Municipal Dom Orione
CAMPO ALEGRE Morada Nova de Minas

“É uma parceria muito importante, embasados 
sempre na vontade de garantir cidadania e au-
tonomia das pessoas, promoção social, emanci-
pação, satisfação da população e funcionários, 
gostaríamos de reforçar a importância desse 
trabalho em rede que proporciona a comunida-
de mais agilidade e respaldo nas ações”. 

Luciana Silva
Secretaria Municial de  

Desenvolvimento Social e Trabalho

Produtiva do Leite. Este foi lança
do no final de 2005 pelo Governo 
do Estado de Minas Gerais, que em 
seu segmento de produção primária 
é apresentado como Programa de 
Qualificação Gerencial e Técnica dos 
Sistemas de Produção Pecuária Bo
vina, sob a coordenação conjunta da 
Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento  SEAPA 
e Emater MG, sendo esta última, 
também, a executora do  Programa. 

O objetivo do programa é o de pro
mover a qualidade de vida dos pecu

aristas familiares por meio da cons
trução técnica, da organização e da 
gestão dos seus sistemas de produ
ção na pecuária bovina. Além disso, 
propicia a integração nas cadeias 
produtivas vinculadas à atividade, 
com foco no incremento da renda 
proveniente dos produtos da bovino
cultura venda de leite e animais.

Os temas abordados no encontro fo
ram o piqueteamento em pastagens, 
ordenha, conservação e uso do solo, 
práticas de conservação ambiental e 
qualidade do leite.

Reunião com produtores rurais de Felixlândia

Café, chá, 
biscoito e 
poesia

Festa na comunidade do Meleiros
O

O
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O projeto tem como objetivo promover, por meio da capoeira, 
encontros familiares, inserção social, melhoria da qualidade de 
vida e do futuro das crianças, dos adolescentes e suas famí
lias. Essa iniciativa busca o fortalecimento dos vínculos entre as 
 pessoas, ressaltando o respeito, a amizade, a compreensão e aju
da mútua. Além de propiciar o  resgate e a descoberta da potência 
criativa de cada um, despertando a  autoestima e a capacidade 
de gerir suas vidas. 

O público alvo do projeto são crianças e adolescentes de 10 
a 18 anos, alunos das Escolas Municipais, na Zona Rural do 
 Município de Morada Nova de Minas e suas famílias, que viven
ciam situação de vulnerabilidade social e fragilização de vínculo 
com as pessoas,  preferencialmente beneficiários do Programa 
Bolsa Família (PBF). 

Para desenvolvimento do referido projeto, a equipe volante do 
CRAS conta com a psicóloga Vanessa Rabelo, a Assistente Social 
Luciane Pereira, o professor de capoeira Anderson Antônio da 
Silva, além da parceria da Zanini e da Administração Municipal, 
que forneceram os instrumentos, através das Escolas Municipais 
e PSF’s que  também  colaboraram bastante na busca ativa das 
crianças/adolescentes,  fornecendo local a ser realizado o grupo.

Projeto Capoeira 

Responsabilidade Social
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