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“Que as realizações alcançadas neste ano sejam apenas sementes plantadas que serão colhidas
com maior sucesso no ano vindouro. ”
A Florestal Gateados agradece todos os colaboradores, comunidade e parceiros por mais um
ano de trabalho com cooperação, confiança e dedicação.
PRÓSPERO ANO NOVO!

RESULTADO PROGRAMA PAZ

No início do mês de janeiro de 2017, foi
realizado o fechamento do programa PAZ
referente ao ano de 2016.
O programa prevê que no final do ciclo
(final do ano) as equipes que mais vezes
venceram durante os meses do ano serão
eleitas as Equipes PAZ do ano corrente.
Desta forma, para reconhecer o
empenho e engajamento das equipes que se
destacaram no ano de 2016, além do
tradicional café da manhã, a equipe foi
agraciada com o troféu e cada membro da
equipe recebeu uma lembrança: um kit
churrasco personalizado do Programa
Acidente Zero – PAZ.
As equipes PAZ do Ano de 2016 foram:
Colheita 03, Roçada e Estradas.

Kit churrasco personalizado do Programa Acidente
Zero – PAZ.
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CAMPANHA NOVEMBRO AZUL
O diagnóstico precoce preserva seu futuro

Novembro foi a vez dos homens, mês de mobilização para prevenção do câncer de próstata.
Em prol a campanha “Novembro Azul”, a Florestal Gateados proporcionou no dia 31 de novembro uma
palestra de esclarecimento a respeito da doença.
Na ocasião, o Dr. Erick Damião dos Santos orientou todos os colaboradores da empresa a respeito da doença
de maior incidência nos homens e a quarta causa de morte por câncer no Brasil, chamando a atenção sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
Para os colaboradores com idade superior a 40 anos foi oferecido a realização do exame PSA (antígeno
prostático específico), que pode identificar o aumento de uma proteína produzida pela próstata, o que seria um
indício da doença. Houve ainda a participação da Secretaria de Saúde de Campo Belo do Sul com o intuito de realizar
testes rápidos para a detecção de algumas DSTs – hepatites, HIV, sífilis.
Alguns colaboradores aderiram à campanha deixando crescer o bigode – símbolo do movimento (foto).

18° EDIÇÃO DO PRÊMIO EMPREENDEDOR JOSÉ PASCHOAL BAGGIO
No dia 24 de novembro, a Florestal Gateados marcou
presença em mais uma edição do Prêmio Empreendedor
José Paschoal Baggio, realizado em Lages. O evento teve o
intuito de premiar as empresas da Serra Catarinense que
obtiveram os maiores resultados de valor adicionado de
ICMS, além de homenagear 5 empresas que possuem anos
de credibilidade e história no mercado Lageano.
Em sua 18° edição, a Florestal Gateados foi
representada pelos senhores Alessandro Zimmermann
Córdova (Gerente Florestal), Luciano Salvador (Gerente
Administrativo Financeiro), Nelson Siqueira Fontana
(Gerente Comercial) e pelo senhor Valdir Diehl Ribeiro
(Presidente do Conselho da Firbal Participações).
OUVIDORIA GATEADOS
Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco
Site: www.gateados.com.br
E-mail: ouvidoria@gateados.com.br
Telefones: (49)3249-3000 / 98832-6052
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No dia 10 de dezembro a Florestal Gateados ofereceu a todos os colaboradores um almoço especial,
realizado no salão paroquial de Campo Belo do Sul. O evento contou com a participação de aproximadamente 180
colaboradores, que num clima alegre e descontraído desfrutaram de uma deliciosa refeição para celebrar o Natal.
Durante o evento, a Coordenadora de Recursos Humanos, Aline Barbosa, agradeceu a presença de todos os
colaboradores, além do empenho, dedicação e colaboração durante o ano, enfatizando a importância da união
para atingir os objetivos pessoais e profissionais. Os colaboradores Alceu dos Santos, Antonio Aldori da Silva e
Eliomar Antunes contagiaram e animaram todos os presentes através de muita música, gaita e violão.
Momentos como este são importantes para proporcionar a integração e coesão entre os colaboradores da
empresa, pois unidos somos mais fortes!

PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Aconteceu no dia 23 de novembro a Pesquisa de Clima Organizacional, é uma
ferramenta que fornece informações importantes sobre a percepção dos colaboradores em
relação aos diversos fatores que afetam os níveis de motivação e desempenho na empresa.
Os colaboradores tiveram ainda a oportunidade de fornecer sugestões para aprimorar o
ambiente de trabalho na empresa. O resultado da pesquisa foi positivo, visto que obtemos
92,6% de respostas favoráveis às questões levantadas, indicando um alto grau de satisfação
dos colaboradores da Florestal Gateados.
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FLORESTAL GATEADOS DOOU BLOCO DE PINUS TAEDA À UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA – CAMPUS CURITIBANOS
A Florestal Gateados doou à
UFSC – Campus Curitibanos, um bloco
de Pinus taeda, colhido em
povoamento com 43 anos de idade,
localizado na Fazenda Suzano, em
Correia Pinto. A madeira presente
neste bloco (1m³) é produzida a cada
1 segundo nos plantios de Pinus ssp.
de Santa Catarina. O bloco está
exposto na Universidade Federal de
Santa Catarina.

NOVA TURMA DE PROTETORES AMBIENTAIS É FORMADA COM O APOIO DA FG
O município de Campo Belo do Sul ganhou 24 novos protetores ambientais. São alunos da rede de ensino
pública que completaram o curso desenvolvido pela 1° Cia. do 2º Batalhão da Polícia Militar Ambiental de Lages, e
contou com a parceria da empresa Florestal Gateados Ltda.
A formatura da 31ª Turma do Programa Protetor Ambiental da região de Lages e 4ª Turma de Campo Belo do
Sul ocorreu no dia 06 de Dezembro, no centro de Eventos Glenda Roberta Pucci Branco, em Campo Belo do Sul.
Coordenada pelo Cabo PM Ilton Agostini Junior, a turma do ano 2016 teve o início às aulas no dia 26 de abril,
sendo ministradas no período da tarde, somando uma carga horária de 180 horas, intercaladas entre aulas teóricas
e práticas, atividades de campo voltadas a
sensibilização ambiental e integração
social.
O projeto teve o objetivo de
conscientizar jovens para que possam
atuar como defensores ambientais,
difundindo o conceito de proteção e
preservação da natureza e atuando como
multiplicadores. Com um lindo juramento,
os novos Protetores Ambientais se
comprometeram a zelar por um meio
ambiente sadio e ecologicamente
equilibrado, para as presentes e futuras
gerações.

ESPECIAL PARA NÓS É O SEU PROFISSIONALISMO
A Florestal Gateados está contratando PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
OU REABILITADAS. Faça parte dessa equipe!
Entre em contato pelo telefone 3249-3000 ou leve seu currículo até a Rua Major
Teodósio Furtado – ao lado do Despachante Flávio.

