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No período de 1° de setembro a 16 de 
outubro, o Amaru Perfilado abrilhantou 
o maior evento de arquitetura e deco-
ração das Américas. Confira a matéria 
completa na página 4

Quer Saber Mais?

Não deixe de conferir a reporta-
gem da inauguração da Fábrica de 
Farinha da Apifelix e conheça os 
benefícios gerados  para as comu-
nidades locais! Página 2

Com a doação de equipamentos para integração social 
feito pela Plantar, a APAE de Morada Nova de Minas 
terá novas alternativas de tratamento para as crianças. 
Confira a matéria completa na página 2

É com orgulho que a Plantar informa a parceria firmada com a Fibria no dia 
18/10 deste ano, para atuarem juntas em projetos sociais a serem desenvol-
vidos no sul da Bahia, sendo a primeira empresa a aderir ao programa Rede 
Responsável. 

Confira a matéria completa na página 3

Casa Cor Minas 2012

Inauguração da Fábrica 
de Farinha da Apifelix

Parceria da Plantar com a APAE de 
Morada Nova de Minas

A Plantar firmou parceria junto à Fi-
bria aderindo ao Rede Responsável
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A APIFELIX (Associação dos Apicultores 
de Felixlândia), localizada na zona rural 
de Felixlândia, na comunidade de São 
Geraldo do Salto, produz mel de abelha 
desde 2004 nas áreas da Zanini Florestal 
beneficiando um total de 11 famílias de 
apicultores. 

Procurando diversificar sua produção, a 
Diretoria da Associação em parceria com 
a Plantar e com a Emater, conseguiu 
 recursos financeiros através do PCPR 
 (Projeto de Combate à Pobreza Rural) para 
investimento em projetos visando melho-
rar, principalmente, a geração de renda 
para as famílias.

No dia 4 de setembro de 2012, aconteceu 
o evento de inauguração da fábrica de fari-
nha, onde estiveram reunidos representan-

Inauguração da Fábrica de Farinha da Apifelix

Responsabilidade Social

tes da Plantar, representantes da Emater e 
algumas famílias. Apesar de recentemente 
inaugurada, a fábrica já produziu mais de 
12 mil quilos de farinha de mandioca.

O Presidente da Associação, Sr. Wanderley 
Ribeiro Guimarães, retrata a importância 
do compromisso social que a Plantar vem 
exercendo: 

“A nossa produtividade e receita vão 
 aumentar bastante. Esperamos ter sempre 
a Plantar como amiga e parceira. Reco-
nhecemos e agradecemos o valioso valor e 
confiança que ela sempre teve conosco. Já 
recebemos a visita de uma comunidade de 
Juiz de Fora que veio conhecer o projeto 
e temos recebido contatos de outras para 
conhecer também. É gratificante ser refe-
rência para as comunidades.”

Olha o sucesso do  
polvilho que já está 

sendo utilizado pelas 
comunidades locais!

Da esquerda para a 
direita: Sr.Djanira  

Teixeira de Souza  e 
sua irmã Geralda  
Teixeira da Silva.

Curvelo recebe a visita da EMATER
No dia 28 de Agosto, o Viveiro da Centro Norte Mudas e Sementes Ltda recebeu a 
visita de estagiários da Emater MG, unidade Curvelo. 

Estiveram presentes estudantes da área de Meio Ambiente do CEFET e de  Engenharia 
Ambiental da UNIFEMM. 

A visita contou também com a Extensionista de Bem Estar Social, Sônia Aparecida 
Almeida Fernandes e a Engenheira da Emater, Luciene Aparecida Oliveira. 

O interesse em conhecer o viveiro de mudas de eucalipto por parte dos presentes era 
enorme. “Como o viveiro da Plantar é referência nacional, gostaria de levá-los para 
conhecer”, finalizou a engenheira.Visita dos estagiários da Emater

Parceria da Plantar com a APAE de Morada Nova de Minas!
Fundada em 1991, a APAE de Morada Nova 
de Minas vem desenvolvendo ao longo des-
ses anos, um trabalho muito importante para 
pessoas com deficiência, sua família, amigos 
e para toda a sociedade.

O projeto “Equipamentos para Integração 
Sensorial” consiste na aquisição de recur-
sos terapêuticos para os alunos da APAE, na 
busca de promover a inclusão da pessoa com 
deficiência intelectual e/ou múltipla por meio 
de seu desenvolvimento integral.

No mês de Junho de 2012, a Plantar doou 
para a APAE de Morada Nova de Minas, equi-
pamentos para a integração sensorial, com 
objetivo  de melhorar as disfunções do pla-
nejamento motor, linguagem, comportamen-
to, dificuldades de aprendizagem, distúrbios 
posturais e sensoriais (visão, audição, tato, 
propriocepção e movimento).Foram benefi-
ciadas com esta ação 98 pessoas atendidas 
pela APAE.

O

O

A Diretora da Instituição, Zélia Terezinha 
Souza, relatou a importância desta parceria:

“Estes equipamentos suspensos irão propi-
ciar uma alternativa a mais de tratamento 
para as crianças. Através deles, é possível que 
a criança tenha um processamento sensorial 
mais organizado e possa ter uma melhor 
 interação com as pessoas e o ambiente. A dis-
função sensorial é comum nas crianças com 
alterações neurológicas. Nosso foco de traba-
lho com elas é  melhorar o desenvolvimento 
neuropsicomotor, para que possam se tornar 
pessoas autônomas e adaptadas no meio em 
que vivem. Por isso que é de fundamental im-
portância parcerias e doações de empresas. 
Representa a responsabilidade social, que é 
peça fundamental para uma vida em  uma 
sociedade mais justa. Agradecemos  muito 
a doação recebida, com certeza, ela está be-
neficiando muitas crianças. Estamos muito 
 satisfeitos. O ginásio de Integração Sensorial 
já se encontra em funcionamento” .

A Instrutora  
fazendo exercí-
cios com o  
aluno da APAE

Instrutora 
Terapêutica dos 
alunos, Rosália 
Ribeiro Silva

O

O



Parceria da plantar com o Centro Vocacional 
Tecnológico de Curvelo/MG
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O Centro Vocacional Tecnológico de Curve-
lo/MG (CVT) é um Centro de treinamento 
voltado para a qualificação e profissionali-
zação do cidadão. 

Tem como objetivo promover através de 
cursos gratuitos a capacitação e preparação 
para o mercado de trabalho, considerando o 
potencial e as demandas da região e inclu-
são social de toda a comunidade. 

O projeto está em fase de divulgação, mas 
ainda neste ano serão oferecidos módulos à 
distância e presenciais, tendo como abor-
dagem temas relacionados à saúde, cidada-
nia, internet, gestão de agronegócios, meio 
ambiente, agricultura e agropecuária, em-
preendedorismo e o primeiro emprego.

A Plantar firmou esta parceria no mês de Ju-
nho, e desde então está fazendo a divulgação 
dos cursos através de panfletos, além de efe-
tuar a compra de equipamentos que estavam 
em falta para o laboratório de fruticultura e 
processamento de alimentos do Centro.

Da esquerda para 
a direita: Janaina 

Rodrigues, Assistente 
de Relações Sociais 
da Plantar e Cíntia 

Machado Durães 
Matoso,Coordenadora 

do Laboratório 
 Vocacional do CVT

Da esquerda para a direita: Os diretores 
da Plantar, Marcelo Corrêa e Paulo Cacau, 
 recebendo das mãos do presidente da Fibria, 
Marcelo Castelli, o certificado reconhecendo a 
Plantar como parceira da Fibria nos projetos 
sociais da Rede Responsável

Da esquerda para a direita: Marcelo Corrêa  
(diretor comercial da Plantar), Morena (comu-
nidade de Juerana), Marcelo Castelli (presiden-
te da Fibria), Cosma (comunidade de Helvé-
cia), José Maia (comunidade de Helvécia), e 
Paulo  Cacau (diretor florestal da Plantar)

Esta iniciativa é muito importante, pois irá 
gerar oportunidade para toda a comunidade 
curvelana e também para os colaboradores 
da Plantar. Janaina Rodrigues, Assistente 
de Relações Sociais da Plantar, evidencia:

“Essa parceria atende as diretrizes de edu-
cação da Plantar, onde colaboradores e 
seus filhos poderão ter a oportunidade de 
fazer cursos gratuitos, além de beneficiar 
toda a sociedade rural e urbana de Curvelo 
e região.”

Responsabilidade Social

A Plantar firmou parceria junto à Fibria 
aderindo ao Rede Responsável
No dia 18/10 deste ano, a Plantar firmou 
parceria com a Fibria para atuarem juntas 
nos projetos sociais a serem desenvolvidos 
no sul da Bahia, sendo a primeira empresa 
a aderir ao programa Rede Responsável. 

A assinatura da Carta de Intenções foi re-
alizada em São Paulo (SP) e contou com 
a presença do diretor florestal da Plantar, 
Paulo Cacau e do diretor comercial da 
Plantar, Marcelo Corrêa. Além do presi-
dente da Fibria, Marcelo Castelli e da Sra. 
Cosma, Morena e do Sr. José Maia, repre-
sentantes das comunidades de Helvécia e 
Juerana (respectivamente em Nova Viço-
sa e Caravelas, na Bahia) que serão be-
neficiadas pela iniciativa e já participam 
do Programa de Desenvolvimento Rural e 
Territorial (PDRT), apoiado pelo Rede Res-
ponsável.

Marcelo Corrêa falou emocionado, sobre a 
importância desta parceria para a Plantar:

“A Plantar se sente honrada em ter sido 
identificada como parceira estratégica 
pela Fibria para atuarem juntas na imple-
mentação do PDRT – Programa de Desen-
volvimento Rural Territorial. São vários os 

motivos que levaram a Plantar a aderir a 
essa importante iniciativa. O primeiro de-
les é a oportunidade de atuar em um pro-
jeto que se propõe quebrar paradigmas, 
proporcionando o empoderamento das 
comunidades, fortalecendo o diálogo, a 
transparência e as ações participativas na 
busca de ações sustentáveis possíveis de 
mudar, para melhor, a realidade do meio 
rural e da sociedade como um todo. O se-
gundo é que os princípios e valores dos 
projetos do PDRT comungam plenamente 
com os princípios e valores que a Plantar 
acredita como sendo a forma correta, res-
ponsável e íntegra das empresas atuarem 
como agentes do desenvolvimento susten-
tável, gerando benefícios para a socieda-
de, aqui representada pelas comunidades 
rurais onde a Plantar e Fibria estão pre-
sentes com suas atividades florestais. E 
por fim, temos certeza que Plantar e Fibria 
poderão fazer muito mais atuando juntas, 
direcionadas e focadas nos mesmos propó-
sitos.  Para nós atuar em parceria com a 
Fibria no PDRT é uma oportunidade impar 
de contribuir, de fato, com o desenvolvi-
mento sustentável.”

O

O

O
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No período de 1º de setembro a 16 de 
 outubro, aconteceu em Belo Horizonte a Casa 
Cor Minas Gerais 2012. 

Este ano o evento teve como tema o trinômio 
Moda, Estilo e Tecnologia. Sob medida para a 
primeira participação da Plantar neste que é 
um dos maiores eventos nacionais em arqui-
tetura, design e decoração. 

Uma passarela, projetada pela própria Casa 
Cor e batizada Passarela Amaru e na área 
 externa um amplo espaço para descanso, o 
Pergolado Amaru, marcaram presença na 
Casa Cor Minas Gerais 2012. 

O evento foi uma excelente  oportunidade 
para o encontro dos expositores com 
os consumidores finais, arquitetos em 
 diversas áreas como projeto de edificações, 
 urbanismo, paisagismo e interiores. Tam-
bém foi um facilitador da aproximação com 
as construtoras, empresários de áreas afins 
e profissionais da engenharia civil.

Segundo o arquiteto Rodrigo Queiroz  Cabral, 
que elaborou o projeto do Pergolado Amaru 
 juntamente com a arquiteta Elaudia Dan, 
 ambos integrantes da equipe técnica da 
Plantar Empreendimentos, responsável pelo 
desenvolvimento do Sistema Construtivo com 
Amaru Perfilado e Acabamento em Osmoco-
lor, a participação neste evento marcou um 
novo e importante momento da empresa: 

“Foi uma inédita apresentação ao merca-
do da construção civil brasileiro do inovador 
Sistema Construtivo Amaru Perfilado com 
Acabamento em Osmocolor. A passarela 
destacou-se pela beleza, pela possibilidade 
de pré-fabricação e nas características ecoló-
gicas do material. Além das suas qualidades 
estruturais, o Amaru proporciona praticidade 
na execução de encaixes, com excelente aca-

O Amaru Perfilado, desenvolvimento tecnológico da Plantar  
Empreendimentos em madeira de eucalipto tratada e padronizada, 
participou da “Casa Cor Minas Gerais 2012”.

Seção Especial: Casa Cor Minas 2012

bamento e total compatibilidade com outros 
materiais construtivos.”

A Plantar Empreendimentos é, na avaliação 
de Cabral, uma empresa que conquistou 
 reconhecimento do mercado pela gestão 
 sustentável de seus negócios. ”Levamos para 
a Casa Cor Minas Gerais nosso mais impor-
tante produto florestal, o Amaru Perfilado. 

Esta madeira, originada das florestas culti-
vadas pela Plantar no interior de Minas, tem 
tudo a ver com a sustentabilidade na cons-
trução civil, pois possui certificação FSC 
(Forest Stewardship Council) de plantio bem 
 manejado. Além disso, é um material cons-
trutivo que tende a conquistar cada vez mais 
espaço por ser de fonte totalmente renovável 
e demandar pouca energia.”

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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