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Como parte das exigências
dos clientes externos, tanto
da Europa como do Cana-

dá, a Bravis agora possui a
certificação Global GAP (Good
Agricultural Practice), que significa
Boas Práticas Agrícolas. A notícia é
boa, mas o caminho percorrido para
chegar ao nível exigido pela
certificação não foi fácil. De acordo
com Jaime dos Santos, supervisor de
Produção da Bravis, como as ativi-
dades da Bravis são desenvolvidas
em grandes propriedades, adequar
a infraestrutura das fazendas dos for-
necedores de citros às normas foi um
grande desafio. As propriedades a
que Jaime se refere são a Fazenda
Ana Maria, de propriedade de

Raphael Juliano, e a Fazenda Es-
perança II, de Pedro Luiz

Ianinni. “Conseguir

esta certificação em citros é muito di-
fícil, mas conseguimos um bom re-
sultado com esforço em conjunto,
sendo que o Packing House da Bravis
também foi certificado”, se orgulha
Jaime. Para o consumidor, o principal
ganho é a certeza de estar compran-
do um produto livre de resíduos e de
origem sustentável. Além disso, há
outros diferenciais agregados, como
a segurança alimentar; melhores con-
dições de trabalho; sustentabilidade do
negócio e o mais importante, ser ino-
vador em relação aos demais expor-
tadores. Pedro Ianinni coloca que todo
o processo de certificação e
rastreabilidade são bastante eficientes
e de muito interesse do produtor, pois
“o consumidor sabe a exata origem do
produto; tem como reclamar e também
elogiar a mercadoria”.

Bravis e fornecedores de citros recebem
certificação Global GAP

Fazer juntos foi importante
para o resultado
A filosofia do “fazer juntos” fez di-
ferença para chegar à certificação.
Todos os colaboradores conhece-
ram, de forma clara, o papel que
cada um desenvolve dentro do se-
tor. “O grupo é afetado se o tra-
balho não estiver sendo realiza-
do de acordo com a exigência do
mercado”, coloca Jaime. Por isso,
foi implementado um modelo de
prêmio, onde cada um ganha pela
sua produtividade. “Com esta
ideia, ficou evidente que o traba-
lho coletivo afeta o resultado fi-
nal”. Como estratégia para melho-
rar ainda mais o trabalho em equi-
pe, são feitos feedbacks das che-
gadas dos produtos nos merca-
dos interno e externo.
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sta edição do Jornal JD pe-
gou a estrada para mostrar
a todos os encontros que

tivemos com os colaboradores, de
todas as fazendas e Matriz, duran-
te o mês de julho.

Durante as reuniões, reforçamos
o nosso modelo de competências,
ou seja, o Jeito JD de ser. Falamos
também dos nossos resultados, es-
tratégias e o andamento dos nos-
sos planos de ação. Além disso,
reconhecemos os nossos colabo-
radores, exemplos em Ser Líder,
Fazer Juntos, Fazer Acontecer,
Estar Sempre à Frente, Dor de
Dono e Planejamento.

Temos a crença de que para con-
tinuarmos a ser uma empresa que
oferece aos seus clientes o que há
de mais inovador no cultivo de uvas,

E
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Expediente

na criação de gado e em tudo que
fazemos, precisamos ter as melho-
res pessoas, equipes bem prepara-
das para o hoje e para o amanhã.
Para tanto, focamos no aprendiza-
do contínuo, na gestão do conheci-
mento e no desenvolvimento sus-
tentável do nosso negócio.

E é nesse contexto que continua-
remos o processo de formação de
nossos líderes, para que eles possam
formar novos líderes. Assim, aplica-
mos no último mês a avaliação 360o,
que dá a oportunidade a cada líder
receber um feedback completo, ou
seja, de seu superior, de seu par, su-
bordinados e clientes. Com essa ava-
liação, que é um presente a quem a
recebe, é possível identificar os pon-
tos de melhoria e traçar um plano de
desenvolvimento individual. A avali-

Fazer Juntos

Você, repórter
Tem alguma informação da unidade onde
você trabalha que poderia fazer parte do
nosso Jornal JD? Vem aí o programa Re-
pórter Local.  Mande sua sugestão para
o e-mail: faleconosco@grupojd.com.br.

Se não conseguir enviar diretamente, pas-
se a informação para o responsável do RH
de sua unidade. As informações poderão ser
publicadas nas próximas edições com seu
nome, foto e unidade onde atua.

ação foi aplicada na São Marcelo,
na Matriz e na Bravis.

Para terminar, gostaríamos de re-
forçar que já estamos a três meses
do final do ano de 2013, mas ainda
temos muitos desafios pela frente.
Temos um plano consistente, conhe-
cimento técnico, tecnologia e, prin-
cipalmente, gente capaz de Fazer
Acontecer. Por isso, contamos com
cada um para que possamos man-
ter o foco nos resultados e entregar
aos clientes o que há de melhor em
nossos produtos e serviços.

Acreditamos que ao final do ano,
teremos muitos motivos para co-
memorar o que estamos constru-
indo juntos.

editorial

Vamos em frente e boa leitura!

Arnaldo Eijsink, diretor geral
Odair Silvério da Silva, diretor financeiro
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Questão de atitude
Para nós, do Grupo JD, ser líder é ter
postura de dono e contribuir para o cres-
cimento da empresa, das pessoas e da
comunidade.

Não é uma questão de cargo, mas sim
de atitude. Para isso, nos movimenta-
mos sempre no sentido de planejar, exe-
cutar e fazer acontecer juntos para es-
tar sempre à frente.
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nossa gente
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homenagem especial

Vai deixar saudade

tão querido. Sei que não vou mais
ouvi-lo dizer no final do expediente
“Nelsão, vamos tomar uma beer?
Eu pago!”.  Domingos, você tem que
se orgulhar muito da sua carreira
profissional, pois foi um exemplo de
competência, honestidade e ética.
Espero que curta muito a família, se
dedique mais ao trabalho social e
viaje bastante.” – Nelson

“Estamos juntos há mais de 30 anos,
desde o Grupo Bonfiglioli, passando
pelo Carrefour até o JD. Domingos
é sinônimo de dedicação, alegria,
confiança, sinceridade, ética, humil-
dade, amizade. É colega de todos,
ombro amigo para colaboradores e
companheiro nas horas de maiores
dificuldades. Sua simpatia contami-

nou muitos. Eficiente e sempre pre-
sente, resolveu problemas do
agronegócio, me representando com
muita categoria ao longo do tempo. A
confiança sempre foi total ao com-
panheiro. Também apoiou incansa-
velmente minha família, esposa e fi-
lhos, pelo que somos muito gratos.
Seu amor pela esposa,  filhas e ne-
tos demonstra o bom chefe de famí-
lia que é. Desejo que continue an-
dando as mesmas horas que andou
para trabalhar, mas na praia no Es-
pírito Santo, em seu esconderijo,
para curtir a família. Desejo ainda
que tenha muita saúde. Por fim, um
pedido: não abandone a família JD
e esteja conosco para comemorar as
datas importantes.
Domingos, muito obrigado pela de-
dicação. Desejo, em nome de todos,
um período mais tranquilo com fa-
mília e amigos.” – Arnaldo Eijsink

“Que ele possa colher tudo aquilo
que semeou nestes anos de convi-
vência, com o mesmo otimismo,
bom humor, respeito pelas pesso-
as e pela família. E, no meu caso,
vou perder uma pessoa que gosta-
va de me dar conselhos”. – Paulo

 “Desejo que o Domingos aproveite
sua alegria e saúde para se divertir,
viver mais tempo com a família, com
seus amigos, conviver mais com
sua igreja. Em  relação ao trabalho,
ele já ofereceu bastante e merece
fazer  o que mais gosta com mais
tranquilidade. Mas sem nos esque-
cer, é claro!”. – Odair

“A pior parte é escrever uma men-
sagem de despedida a um amigo

Ele tem fama de funcionário dedi-
cado e é muito querido na empre-
sa. Também é considerado
carismático, sensível, brincalhão,
conselheiro, amigo, fiel e um bom
inventor de histórias. Esse são-
paulino nascido na capital paulista,
agora, aos 69 anos de idade e 22
de Grupo JD, se prepara para a
aposentadoria. Esta pessoa espe-
cial é o ‘seu’ Domingos ou Domin-
gos Bonafé Corrêa.

Desde 1983, trabalha com Odair
Silverio da Silva e ele se orgulha de to-
dos esses anos juntos. “Trabalhamos
na organização do escritório, deixando
de utilizar a estrutura do Carrefour e na
formação da nova equipe”, conta Odair.
“Poder conversar com o Domingos
é muito bom. Ele gosta de dar con-
selhos e de falar de coisas boas”,
aponta Paulo Roberto Baptista,que
trabalha com ele desde 2003.
Nelson de Freitas ri sozinho ao se

Uma singela homenagem dos companheiros de jornada

”

“     O mais importante é

sempre compartilhar o que se

aprende com os colegas e

trabalhar em equipe. Valorizar

e reconhecer as melhores

performances. Também é

preciso lembrar que você tem

uma família, que sempre está

junto e valoriza os bons e os

maus momentos que

vivemos.
Domingos Bonafé Corrêa

lembrar de um episódio em 2007
“Quando o negócio entre o
Carrefour e o Grupo JD foi concre-
tizado, houve um evento para cele-
brar com participação de acionistas,
executivos e equipe da época. O
clima era bem formal. Houve discur-
sos e o Domingos foi chamado. Len-
tamente ele tirou uma folha do bol-
so, desdobrou e começou o discur-
so em francês! Todos riram, desfa-
zendo o clima formal”.

SÁBIAS PALAVRAS PARA QUEM FICA
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nossas empresas

tamente com produtores de
várias regiões do mundo e
representantes da IFG (In-
ternacional Fruit Genetic) e
SNFL (Special New Fruit
Licensing), esteve na
Espanha em agosto.

Além das visitas em
áreas-teste das empresas
SNFL, IFG e ITUM (Pro-
grama Genético da
Espanha), o grupo esteve
nas áreas comerciais de
novas variedades como
Timco, Ivory Seedless,
Thompson, Sweet Celebra-
tion e Cotton Candy que
também foram avaliadas.

De acordo com Laíse Sousa, do
departamento de Pesquisa da
Labrunier, atualmente há uma de-

Mais variedades com mais sabor
manda do mercado consumidor por
uvas mais saborosas e com melhor
consistência. “Pensando nisso, bus-
camos selecionar novas variedades
com sabores diferenciados como a
Labrusca e a Muscat”.

Na ocasião, foi possível iniciar
uma parceria com o Programa Ge-
nético da Espanha (ITUM), para tra-
zer as variedades desenvolvidas
pelo programa para a área experi-
mental da Brasiluvas.

O grupo conheceu ainda estru-
turas de packing modernos com
máxima eficiência dos sistemas e
um novo pulverizador eletrostático
com cabine, que possui um tanque
de abastecimento com maior vo-
lume, o que reduz o reabasteci-
mento e proporciona mais bem
estar ao trabalhador.

Projeto Angus, mais carne em menos tempo
A Fazenda São Marcelo está in-
vestindo cada vez mais na “pecu-
ária de ciclo curto”, para gerar o
mesmo produto (animal termina-
do) em menos tempo, com maior
aproveitamento e rentabilidade da
área (produção de mais quilos de
carne por hectare). Os animas pre-
coces têm a carne de melhor qua-
lidade, mais tenra, e geram muito
menos GEE (gases efeito estufa)
na produção.

De acordo com Leone Furlanetto,
gerente técnico da FSM, uma das
formas de atingir os objetivos é por
meio do Projeto Angus, com a pre-
cocidade sexual das novilhas ½
sangue, isto é, nascidas do cruza-
mento das raças Angus e Nelore.
“Iremos emprenhá-las aos 16 me-
ses de idade. Elas irão parir com 26
meses, desmamar suas crias com
33 meses e antes de completar três
anos, estarão prontas para o aba-
te.” Após a desmama, as crias re-
ceberão uma suplementação dife-

renciada e serão destinadas para
um pasto de melhor qualidade. Pos-
teriormente, serão encaminhadas
para o confinamento, sendo abati-
das entre 16 e 18 meses.

“A estrutura da antiga suinocultura
será adaptada para fazermos um
confinamento coberto e, assim, po-

4

Labrunier busca a seleção de
variedades com sabor diferenciado

Com intuito de trazer novas varieda-
des para testes no Brasil, um grupo
de colaboradores da Labrunier, jun-

Animais precoces têm
carne mais tenra e
geram menos GEE

dermos rodar o projeto inclusive na
época da chuva, quando tradicional-
mente não se confina”, completa
Leone. O projeto piloto teve início
no começo do ano e já conta com
aproximadamente mil novilhas
prenhas, com previsão de nasci-
mento ainda esse ano.
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Um ambiente limpo, organizado e
bonito. Quem não gosta de traba-
lhar em um local assim? Pensan-
do mais uma vez no bem-estar de
seus colaboradores, as fazendas
Vale das Uvas, Labrunier I,
Labrunier II, Orgânica do Vale e
Brasiluvas realizaram um mutirão
de organização.  Todas as áreas
foram envolvidas – do setor admi-
nistrativo aos packings até o cam-
po – com muita interação entre os
colaboradores das fazendas.

Paulo Macedo, gerente da Fa-
zenda Vale das Uvas, explica que
a conscientização em relação à or-
ganização, à limpeza e ao fazer
juntos foi um dos métodos
adotados, “além dos conceitos bá-
sicos de 5S (Senso de Utilização e

Limpeza e organização: todo mundo gosta!

O touro campeão

Prêmio
Nelson Pineda

A FSM participou da terceira
edição do prêmio Nelson
Pineda e levou mais um prê-
mio para casa na categoria
Eficiência na Nutrição de Gado
Confinado. Além disso, rece-
beu uma premiação pelo tra-
balho desenvolvido em prol
da natureza, o destaque
Sustentabilidade, com direito
a uma viagem aos Estados
Unidos para conhecer o “Route
Kuhn USA 2013”.

Desde que iniciou o trabalho de
melhoramento genético, há nove
anos, através do PAINT (Progra-
ma de Melhoramento Genético
de Raças de Corte), da CRV La-
goa, a FSM obteve muitos avan-
ços, como o aumento da preco-
cidade reprodutiva e de termina-
ção, aumento do peso e desma-
ma mais rápida.

Porém, esse ano há mais vitó-
rias a comemorar: é o 2º ano con-
secutivo em que a produção de
touros CEIP (232) praticamente
dobrou e pela primeira vez, um
dos animais da FSM foi classifi-
cado para a etapa de Teste de
Progênie. Leone Furlanetto expli-
ca que a etapa consiste em uma
seleção entre os 100 melhores
touros de cada safra – que é com-
posta por aproximadamente 90
mil animais em avaliação –, que

irão à central de coleta de sêmen.
“Os sêmens são distribuídos para
os próprios parceiros do PAINT
para então testarmos o animal
não mais como produto (que já
se mostrou ser muito bom, pois
ficou entre os 100 melhores), e
sim, como reprodutor. Quando a
avaliação genética dos seus fi-
lhos saírem, saberemos se ele
será um reprodutor renomado”,
explica Leone.

Os colaboradores da São Mar-
celo, Pedro Borges de Godoy e
Reginaldo Bonifácio de Oliveira fo-
ram homenageados devido ao ex-
celente trabalho realizado na Fa-
zenda e puderam escolher o nome
do touro campeão, que é PAINT Lí-
der. Além disso, ambos  ganharam
uma viagem para conhecer o local
em que o touro foi enviado e como
está sendo tratado.

O objetivo do mutirão, segundo
Paulo Macedo é manter a boa apa-
rência da fazenda e reforçar o quan-
to é importante ter um ambiente lim-
po e organizado. Ele salienta que “a
organização nos remete a limpeza e
ao asseio. Além disso, facilita muito
a realização das operações e nos aju-
da a ser mais eficientes”.

Área externa do
almoxarifado.
Ambiente limpo
e organizado

Ambiente
organizado facilita
atividades diárias

Descarte, Senso de Arrumação e
Ordenação, Senso de Limpeza,
Senso de Saúde e Higiene e Sen-
so de Auto-Disciplina)”.
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acontece

JD na estrada

Ana Katia Soares Amorim,
recepcionista, Vale das Uvas e
Orgânica do Vale
Categoria: Fazer Juntos
“O significado da homenagem foi
muito importante. Às vezes,
pensamos que nosso trabalho não
tem importância, mas em um
momento assim, reconhecemos que
o que você faz é importante sim.”

David Augusto Soares da Silva,
encarregado de Produção, Bravis
Categoria: Ser líder
“Este reconhecimento é um sinal de
que o Grupo JD está gostando do
meu trabalho e que está sendo bem
feito. Por isso, pretendo melhorar a
cada dia, para ajudar a empresa a
crescer cada vez mais”.

Aproximar os líderes de seus co-
laboradores e esses da estratégia.
Esse é o principal objetivo do JD
na Estrada, encontros periódicos
realizados nas unidades de negó-
cio do Grupo JD. Para Luciano Ar-
canjo, gerente de Recursos Huma-
nos, esta é uma excelente ferra-
menta de comunicação que “encur-
ta distâncias, dá mais agilidade às
informações e estimula uma ges-

tão cada vez mais participativa”.
A denominação “na estrada” se

deve ao fato da direção da empre-
sa, que tem matriz em São Paulo,
realizar os encontros de forma
itinerante, nas fazendas de uvas, de
gado e na Bravis.

Durante os primeiros encontros
foram apresentadas as conquistas
do Grupo JD, os prêmios recebidos
e os resultados do primeiro semes-

tre. Os colaboradores também co-
nheceram o que precisa ser melho-
rado e os desafios para o segundo
semestre. Para encerrar, os cola-
boradores participaram de um de-
bate com os diretores.

O “Jeito JD de ser” (Modelo de
Competências) foi destaque nos en-
contros, com premiação a alguns co-
laboradores nas cinco categorias: Ser
Líder, Fazer Juntos, Estar Sempre à

Elisangela de Souza,
supervisora de Pesquisa,
Orgânica do Vale
Categoria: Estar sempre à frente
“Este momento me surpreendeu.
Foi um reconhecimento muito
gratificante como profissional.
Mal tenho palavras para
expressar tanta felicidade!”

José Aparecido Leite de
Oliveira Júnior, capataz, São
Marcelo
Categoria: Planejar e executar
“A iniciativa de homenagear os
colaboradores é muito
interessante. Quando meu nome
foi chamado pensei, “Logo eu?”.
É preciso planejar muito bem
antes de realizar as tarefas e
quando as fizer, executar da
melhor maneira possível”.

Angela Barbosa de Souza,
analista contábil, Matriz (São Paulo)
Categoria: Ser líder
“A premiação foi de grande valia,
pois trouxe  maior motivação para
melhorar cada vez mais meu
desempenho dentro da empresa. O
desafio agora é maior: superar as
expectativas.”

Renata Veloso, analista
financeira, Matriz
Categoria: Fazer Juntos
“Fiquei extremamente feliz e
surpresa. Fazer juntos não depende
só de uma pessoa, é fazer em
equipe, contar com apoio dos
colegas e da diretoria para dar
andamento em seu trabalho”.
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O Grupo JD dá as boas vindas a seus novos colaboradores, que atu-
arão na Matriz em São Paulo (SP), na Bravis, em Itapetininga (SP) e
na São Marcelo (MT).

Cláudio Florêncio

Técnico em Contabilidade, bacharel em Ciências
Contábeis e pós-graduação em Controladoria e Audito-
ria fazem parte do currículo de Cláudio Florêncio da Sil-
va, o novo gerente de Controladoria do Grupo JD. Com
sua experiência, espera “superar as necessidades da
empresa, utilizando conhecimentos adquiridos, cujo ali-
cerce tem por base comprometimento e foco”.

Frente, Planejar e Executar, e Fazer
Acontecer. Três categorias especiais
também foram premiadas: Dor de
dono, Produtividade e Qualidade.

“O foco desse primeiro encontro foi
o Fazer Juntos, assim pudemos mos-
trar aos colaboradores que o traba-
lho em equipe é fundamental para o
bom andamento do negócio”, coloca
Luciano.  Confira os depoimentos de
alguns dos homenageados.

Edinice Meira Lobo, compras e
gestão de gado, São Marcelo
Categoria: Fazer Acontecer
“O reconhecimento pela empresa foi
muito gratificante, principalmente
por vir através dos gerentes.
Quando fazemos o trabalho com
garra e dedicação, vemos o
resultado e o reconhecimento”.

Lídia de Fátima Lara, auxiliar de
Produção, Bravis
Categoria: Categoria Especial –
Produtividade
Fiquei muito feliz com a homenagem.
Sinto que essa é uma maneira muito
legal de reconhecer o trabalho dos
funcionários da empresa. Gosto
muito de trabalhar na embalagem e
me dou bem com todos meus
colegas. Acredito que além da
produtividade, esses motivos tenham
me ajudado a ser escolhida”.

Cléa Ramos

Cléa Sandra Silva Ramos, formada em Administração de Em-
presas, assumiu o cargo de analista de Comércio Exterior, na
Bravis. Com 17 anos de experiência na área, ela diz que seu
principal objetivo é “colaborar na melhoria de procedimentos
internos, com sinergia e informação entre os departamentos,
além de contribuir para a redução de custos e tempo”.

Francine Pupin

Após cinco anos trabalhando na Califórnia, nos Estado Uni-
dos, a bacharel em Ciências dos Alimentos, Francine Pupin,
se junta à Bravis como supervisora de Controle de Qualidade.
“Espero poder contribuir para que o grupo continue oferecen-
do ainda mais frutas de alta qualidade para o consumidor.”

José Henrique Castro

O mais novo integrante do departamento Financeiro, José
Henrique da Silva Castro é formado em Economia e Admi-
nistração de Empresas. Ele chega à empresa após nove
anos na Credit Agricole Brasil. José Henrique considera o
novo trabalho um grande desafio em sua carreira.

Edinice

Lídia

Leonardo Taparo Caetano de Mello

O engenheiro agrônomo Leonardo Mello assume o cargo
de coordenador técnico na Fazenda São Marcelo. Esse é
seu primeiro emprego e ele espera “ser o mais útil possí-
vel, de assuntos de cunho técnico, na área de pastagem e
nutrição animal, crescendo juntamente com a empresa”.

João Paulo Silva Sezia

O recém-formado em medicina veterinária, João Paulo,
acaba de assumir o cargo de coordenador técnico de re-
produção na Fazenda São Marcelo. Ele tem um objetivo:
“quero vestir a camisa da empresa para mais tarde alcan-
çar bons resultados”.

Raquel de Sousa Fonseca

Depois de estagiar na Fazenda São Marcelo, a
zootecnista Raquel retorna à empresa como Auxiliar
Técnico de Confinamento. Crescer profissionalmente,
ganhar experiência desenvolvendo novas habilidades
e otimizar as habilidades já adquiridas para colaborar
com a empresa são alguns de seus objetivos.

gente nova
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Banana: grande aliada na reposição da energia
A banana, quarto alimento mais
produzido no mundo e uma das fru-
tas mais consumidas pelos brasilei-
ros, é uma ótima aliada para come-
çar bem o dia no campo e para a
prática de exercícios físicos. Isso
porque, o alto teor de cálcio e po-
tássio colabora na prevenção de
câimbras e dores musculares, além
de ajudar a repor as perdas de ener-
gia ocasionadas pelo esforço físico.

A nutricionista Luciana Magri, de
Campinas (SP), comenta que a ba-
nana é considerada ideal para ser
ingerida antes, no intervalo e após
as atividades que requeiram esfor-
ço físico. “Devido à presença da fi-
bra e da quantidade de carboidrato,
a banana nanica, se ingerida an-
tes da atividade física, ajuda a pes-
soa a ter mais energia. A presença
do magnésio na fruta auxilia na

A revitalização de áreas degrada-
das nas fazendas de uvas do Gru-
po JD demonstra a grande respon-
sabilidade da empresa em criar uma
consciência, junto aos seus colabo-
radores e comunidade em geral, de
preservação do meio ambiente e
dos cuidados com a natureza.

“Com este compromisso, procu-
ramos atender as necessidades do
presente, sem comprometer a pos-
sibilidade das gerações futuras
atenderem às suas próprias neces-
sidades”, afirma Flávio Diniz, geren-

Revitalizar é garantir o futuro desta e das próximas gerações

contração muscular”, detalha.
Entre as variedades mais

consumidas no Brasil estão: ba-
nana-da-terra, prata, maçã,
nanica e ouro. “A banana maçã
normalmente é usada para com-
bater problemas intest inais
como diarreia, pois devido à
quantidade de fibra solúvel,
o intestino se prende mais
faci lmente. A banana
nanica pode ser usada
para combater a prisão
de ventre e, quando verde,
a variedade tem propriedade
antiulcerogênica (que evita úlce-
ras)”, explica a nutricionista, dou-
tora em Biologia Funcional e
Molecular, e especialista em
Nutrição Esportiva, pela
Universidade de Cam-
pinas (Unicamp).

Além de todos estes benefícios,
a banana é uma excelente dica para
quem quer dormir melhor ou com-
bater a insônia, já que a fruta pos-
sui triptofano, um aminoácido pre-
cursor da melatonina, hormônio do

sono. “Vale a pena comer
pelo menos uma bana-

na ao dia”, aconse-
lha Luciana.

te administrativo da Labrunier.
A UNEB (Universidade do Esta-

do da Bahia), em parceira com a
Labrunier no projeto,fez um levan-
tamento das espécies nativas da re-
gião e da necessidade de cada
área, por fazenda.Serão coletadas
sementes dessas espécies para
produção de mudas em viveiro e
posterior plantio por ocasião do pe-
ríodo chuvoso na região.

 “Ao todo serão plantadas 7.675
mudas em 71,68 hectares que es-
tão sendo revitalizados, seguindo

um cronograma para cada área”,
explica Flávio.

O comitê responsável pelo pro-
jeto é composto por representantes
das fazendas e da UNEB, que ava-
liam, emitem os relatórios e estabe-
lecem o cronograma de atividades.

Flávio diz que na operacionalização
das atividades há três estagiários: um
do curso de Biologia da UPE (Univer-
sidade de Pernambuco), que acom-
panha a fauna, e dois de Agronomia
da UNEB, que acompanham a
revitalização das áreas e elaboram
relatórios semestrais.

Com o PGA (Plano de Gestão
Ambiental) as fazendas Labrunier,
além de preservar o meio ambien-
te onde estão inseridas, atendem
à legislação ambiental e às normas
da certificação Rainforest Alliance
- Imaflora.

Ao lado, sementes são coletadas de
plantas nativas para recomposição florestal


