QUEM É SÍLVIO GAIDES
Tenho a satisfação de estar escrevendo estas linhas, pois me sinto realizado - embora ainda tenha muito a
realizar - trabalhando junto às abelhas, animais que vejo como especiais.
No ano de 1999 fui curado de minha rinite alérgica graças ao extrato de própolis e então comecei a estudar
as abelhas, seu mundo e a criá-las. Em 2005 comecei a trabalhar com apiculturismo. Fiz vários cursos,
participei de seminários, plenários, palestras, feiras de turismo (Feira de Turismo de São Paulo) e trabalhos
de tese. Estivemos em Congressos e em uma das revistas da Apacame (apacame.org.br), da qual sou
associado. Já tive por algumas vezes na TV Altiora (regional), em jornais e revistas.
Nosso Apiário é uma Estrutura Educadora Ambiental em nossa cidade, conforme reconhecimento do
Departamento Municipal do Meio Ambiente de Extrema, cidade conhecida nacional e internacionalmente
pelo famoso Projeto Conservador das Águas.
Sou conselheiro do Contur da nossa cidade de Extrema e parceiro do Departamento de Turismo
(extrematur.com.br). Participo da Associação Serras Verdes do Sul de Minas e sou fundador e membro da
Associação Atrativos do Salto (atrativosdosalto.com.br) do que muito me orgulho pelo trabalho que
desenvolvo juntamente com seu Presidente e Membros.

NOSSA LOJA
São 50 produtos artesanais apícolas com degustação de alguns produtos a sua disposição para aquisição.
Molho de Pimenta com Cachaça e Mel
Destilado de Mel (semelhante à cachaça)
Hidromel (bebida mais antiga do mundo, mitológica e afrodisíaca)
Vinagre de Hidromel
Extrato de Fumaça
Mel Expectorante Antigripal
Mel Antidepressivo
Mel Relaxante
Mel com Chocolate e Amendoim
Mel com Amendoim
Mel com Geleia Real
Mel Depurativo
Mel Energético Masculino
Mel de Jataí
Extrato de Própolis
Spray Bucal
Pomada de Própolis com ervas.
Sabonetes Glicerinados com Própolis/Mel
Sabonetes Líquidos e Shampoos
Óleo para Hidratação da Pele com Própolis

Óleo Repelente com Própolis
Cera de Abelha
Perfumes
Incensos
Balas
Aromas Ambientais, (em homenagem à Extrema)
Aroma para Vaso Sanitário
Os produtos são manipulados em ambientes apropriados em nosso próprio apiário.

CONTATO E DIAS DE VISITA

E-mail: apiarioflorbrazil@hotmail.com
Whatsapp 35-9-9110-4759 (TIM)
35-9843-6365 (OI)
35-8831-7235(OI)

AGRADECIMENTOS
Agradeço a Deus, a meus pais, a família, amigos e visitantes e também a Associação Atrativos do Salto e a
Prefeitura Municipal de Extrema.

FILOSOFIA E OBJETIVOS
OBJETIVOS
Criar e preservar as abelhas apís e nativas com exploração consciente, instrução para os visitantes e
manipulação de produtos apícolas mais saudáveis.

FILOSOFIA
Preservação do meio ambiente, da flora e da fauna. Ações em busca de um turismo sustentável e
da fixação do homem no campo, tudo isso aliado a informação e tecnologia.

JÁ CONSEGUIMOS
1 -Cuidar da água.
2 - Reduzir, reaproveitar e reciclar lixo.
3 - Dar destino correto para o esgoto.
4 - Doar sementes (mais de 6.000 saquinhos) e mudas de plantas (mais de 700).
5 - Preservar e “explorar” conscientemente as abelhas.
6 - Ser uma estrutura educadora no município.

7 - Participar de conselhos, sindicados, associações e ongs.
8 - Proporcionar um turismo sustentável com parceiros sustentáveis.
9 - Trabalhar com profissionalismo, qualidade e criatividade.
10 - Valorizar nosso bairro, cidade, estado e país.
11 - Proporcionar aos visitantes um momento de doce prazer.
12 - Fazer mais amigos como você.

