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Prêmio Expressão de Ecologia - FIESC

Em meio há dias tão difíceis, fomos

agraciados com uma ótima notícia! Fomos

vencedores na categoria Gestão Ambiental da 27ª

Edição do Prêmio Expressão de Ecologia,

realizada na Federação das Indústrias do Estado

de Santa Catarina (FIESC).

Acesse também a página da Editora Expressão e confira os detalhes dessa Premiação.

https://editoraexpressao.com/conheca-os-vencedores-do-27-premio-expressao-de-ecologia
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 Dando continuidade ao Programa Acidente Zero – PAZ, foi realizada a premiação referente ao  

Bimestre de 2020. As equipes com maior pontuação foram: Colheita I, Poda e Estradas. Lembrando 

que o objetivo do Programa Acidente Zero – PAZ, é reconhecer as boas práticas de  segurança 

desenvolvidas e buscar o comprometimento de todos os colaboradores com a prevenção de 

acidentes.
 Como forma de reconhecimento, as equipes vencedoras receberam o troféu e as estrelas 

símbolos do Programa PAZ, além de confraternizar com um delicioso coffee break.

Equipes vencedoras do 4º bimestre:

Entre os meses de julho e agosto foram realizadas manutenções na estrada Municipal da 

Comunidade do Salto Caveiras, totalizando 2500 metros.

 Destacam as atividades de patrolamento, alargamento em alguns pontos da estrada, manutenção 

e construção de lombadas e revestimento com brita corrida do trecho. 

 Neste ano recebemos o troféu Onda Verde 

com o case Sistema de Gestão Ambiental - 

Florestal Gateados. As iniciativas desse trabalho 

são oportunidades para alavancar o desempenho 

ambiental da empresa, otimizando os processos 

de produção e minimizando os impactos 

ambientais em busca dos padrões de 

sustentabilidade.

 Realizado pela Editora Expressão 

ininterruptamente desde 1993, o Prêmio Expressão 

de Ecologia é a maior premiação ambiental do Sul 

e de maior longevidade no país, com a 

participação de 2.920 cases inscritos das principais 

empresas, ONGs, prefeituras e entidades da região 

durante esses 27 anos. 

Venha fazer parte do nosso time!
Florestal Gateados Contrata: PcD – Pessoas com Deficiência ou Reabilitadas

  (49) 3249-3000      (49) 98846-9266 recrutamento@gateados.com.br     Major Teodósio Furtado, nº 133 – Centro
Campo Belo do Sul/SC. Atendimento sala de entrevista, toda Terça – Feira das 07:10h as 17:00h
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Doação de Máscaras e Álcool Gel – Secretaria Municipal de Saúde

 Aconteceu no mês de setembro a doação 

para a Secretaria da Saúde do Municipio de Campo 

Belo dos seguintes itens:

- 250 unidades de álcool gel;

- 250 unidades de máscara, 

- 50 cartazes de orientação e cuidado com o 

COVID19.

Dia da Árvore

 A Florestal Gateados possui mais de 9 mil hectares de florestas plantadas e mais de 10 mil 

hectares de matas nativas preservadas destinadas à conservação e à manutenção da biodiversidade. 

Já imaginou quantas milhares de árvores podemos encontrar nessas áreas? Cada uma delas são 

importantes para o meio ambiente.

 Nas florestas plantadas, elas são fonte de 

uma geração de produtos e subprodutos capazes 

de substituir produtos não-renováveis.

Vamos comemorar juntos essa data, pois as 

árvores são importantes para todos nós e nosso 

maior valor é a vida!

Feliz Dia dos Pais

 Um Pai tem a inteligência de um mestre, a lealdade de um amigo e a coragem de  um herói!

Pai deve ser inspiração e presença constante na vida dos filhos!

02 03

Controle de Vespa-da-Madeira

 A vespa-da-madeira (Sirex noctilio) é a principal praga de Pinus no Brasil, considerada uma 

espécie oportunista, ataca sempre árvores que já se encontram estressadas, seja por competição 

com as demais árvores vizinhas, ou por outros danos como por exemplo, os causados pelo 

macaco-prego.
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 A ideia surgiu das reuniões do Comitê 

Socioambiental e CIPA, em realizar orientações e 

prevenções ao Coronavirus  na comunidade.

 A secretaria vem diariamente realizando o 

trabalho com a comunidade, sendo assim fará a 

distribuição do material recebido. 

 Elas garantem a preservação da fauna, 

conservam recursos hídricos, capturam dióxido de 

carbono da atmosfera e isso contribui para o 

combate à crise climática e consequentemente 

para a manutenção da vida. 

 É realizado anualmente o monitoramento para identificação de árvores que foram atacadas 

pela vespa da madeira (presença de copa amarela/seca) para posterior controle biológico da praga 

através da aplicação de nematóides. O nematóide Deladenus siricidicola, quando inoculado na 

árvore esteriliza as fêmeas da vespa-da-madeira (controle biológico da praga) e faz parte do MIP 

(Manejo Integrado de Pragas) junto com outras atividades silviculturais.
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