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Palavra do Presidente
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

13 passos detalhados para alcançar 
uma meta...

“O futuro pertence aqueles que acreditam na beleza de seus sonhos.” A frase da ex-primeira 
dama americana, Elleanor Roosevelt, pode ser aplicada a vida pessoal e profissional de 
todos nós. Alguns reclamam de não terem a oportunidade que desejam, no entanto não 
buscam uma maneira para conquistá-la. Sonhar é muito mais ação do que se imagina. É 
desejar, acreditar e buscar os meios para que sua meta seja alcançada. 

No meio corporativo podemos notar que as pessoas de maior sucesso, acreditaram em 
si mesmos, em seus sonhos, são autoconfiantes. Levantaram as mangas e trabalharam 
arduamente para conquistar seus objetivos. Aproveitaram das pequenas chances que 
surgiram para colocar seus sonhos em prática.

Grande parte dos profissionais escolhe manter sua posição inicial, a ter que arriscar e lutar 
pelas metas que desejam alcançar. 

13 coisas para atingir um objetivo e que nada mais é do que um ciclo PDCA.

1) O primeiro passo é o da Imaginação, para definir claramente seu objetivo.

2) O segundo passo é o da Crença, onde você começa a acreditar que pode conseguir realmente 
atingir aquilo.

3) O terceiro passo é do Planejamento, onde você começa a planejar o que precisa fazer para 
alcançar a meta, quais obstáculos precisa superar, quem pode ajudar, que competências precisa 
desenvolver.

4) O quarto passo é talvez o mais importante – Ação: começar, colocar em prática, ter a iniciativa 
de fazer algo de concreto, por menor que seja. O importante aqui é fazer a roda começar a girar, 
mesmo que devagar.

5) O quinto passo é o da Resistência, onde uma parte do seu cérebro começa a tentar convencer 
você de que é melhor ficar aonde está (na Zona de Conforto).

6) O sexto passo é o da Avaliação, onde você avalia o que está fazendo, o que está dando certo, o 
que precisa ser melhorado e qual o ajuste de rota que precisa ser feito.

7) O sétimo passo é o da Resolução, onde você supera a Resistência e continua colocando seu plano 
em ação.
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Gestão de Pessoa
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

13/07 - Irislene Alves da Silva 15/07 - Erika Nicolau de Lima14/07 - Luigia C. do A. Ghedin

20/07 - Maico Furmanski

24/07 - Daniela Pedro Vieira

22/07 - Francieli F. Lopes

8) O oitavo passo é o da Confiança, onde você começa a ver avanços e a ter certeza de que 
realmente aquilo vai acontecer e você vai atingir sua meta.

9) O nono passo é o da Grande Dúvida, onde a Resistência reaparece, desta vez com força redobra-
da, principalmente se começarem a aparecer muitos obstáculos ou contratempos (é onde a maior 
parte das pessoas desiste)

10) O décimo passo é o da Persistência, onde você domina e conquista a Resistência, fazendo-a 
trabalhar a seu favor.

11) O décimo primeiro passo é a criação de Hábitos Vencedores. Os comportamentos, iniciativas e 
atitudes que precisa ter para atingir sua meta já foram incorporados, assimilados e fazem parte da 
sua rotina.

12) O décimo segundo passo é o do Sucesso: você alcança a meta.

13) Revisar tudo o que aconteceu, analisar as lições aprendidas.

https://www.linkedin.com/pulse/13-passos-detalhados-para-alcan%C3%A7ar-uma-meta-edson-mi-
randa-da-silva/?originalSubdomain=pt

Salmos
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Por isso disse que os destruiria, não houvesse 
Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na 
brecha, para desviar a sua indignação, a 

fim de não os destruir.
Também desprezaram a terra aprazível; não 

creram na sua palavra.
Antes murmuraram nas suas tendas, e não 

deram ouvidos à voz do Senhor.
Por isso levantou a sua mão contra eles, 

para os derrubar no deserto;
Para derrubar também a sua semente entre 

as nações, e espalhá-los pelas terras.
Também se juntaram com Baal-Peor, e 

comeram os sacrifícios dos mortos.
Assim o provocaram à ira com as suas 

invenções; e a peste rebentou entre eles.

Salmos 106:23-29
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Compartilhando
Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

Marketing Digital
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

Mais leve e intuitivo, em nosso novo site 
você encontrará todas as soluções que irão 
transformar as etapas produtivas da sua 
Fábrica em um processo muito mais inteli-

gente por meio da Indústria 4.0.
 
Re-imagine com engenhosidade novas 

possibilidades para o seu negócio.
 

Acesse nosso novo site: www.agpr5.com

17/07 - Dia de Proteção às Florestas
19/07 - Dia da Caridade

20/07 - Dia do Amigo 
26/07 - Dia dos avós

Datas Comemorativas
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com
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C014 - BRF Brasil Foods SA - Nova Mutum/MT 
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C053 - Becker’s - Quatro Pontes/PR
C073 - GT Foods - Indianópolis/PR
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C164 - Rivelli - Barbacena/MG
C201 - BsBios - Marialva/PR
C210 - Savana - Ribas do Rio Pardo/MS 

C270 - Citrosuco - Santos/SP
C293 - JBS - Montenegro/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C310 - ADORO - São Carlos/SP
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C313 - LAR - Caarapo/MS
C315 - JBS - Mafra/SC
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT

Estamos trabalhando nos seguintes projetos e clientes:

Projetos e Obras Elétricas/Mecânicas
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com

Recordações da AGPR5
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Passeio Pousada Santo Antonio. 

13/06/2009 

C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP

Projetos e Indústria mecânica
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

Estamos trabalhando nos seguintes projetos e clientes:
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002-JBS Nuporanga-SP
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
031-JBS Dourados-MS
054A-JBS Aves Morro Grande-SC
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
071-Cotrijal Não-Me-Toque-RS
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
094-Frísia Carambeí-PR

104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-SP
115-Copacol Cafelândia-PR
174-Nutrisoma Patrocínio-MG
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
272-Nutribio Sinop-MT
278-JBS Foods Garibaldi-RS
284-Agroval Coromandel-MG

Service & Suporte prestou atendimento aos clientes:

Service
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com

Estamos trabalhando nos seguintes projetos e clientes:

Automação e Software
Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

C002 - JBS - Nuporanga/SP
C010 - Bunge - Rondonópolis/MT
C031 - JBS - Dourados/MS
C053 - Becker’s - Quatro Pontes/PR
C054A - JBS Aves - Morro Grande/SC 
C059A - Pluma - Bariri/SP
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C068 - DB-DanBred - Patos de Minas/MG
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C080 - Cooper A1 - Mondaí/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C090 - BRF Brasil Foods - Mineiros/GO

C102 - BRF - Faxinal dos Guedes/SC
C164 - Rivelli - Barbacena/MG
C174 - Nutrisoma - Patrocínio/MG
C200 - Pozosul - Capivari de Baixo/SC
C266 - GT Foods (Matriz) - Maringá/PR
C272 - Nutribio - Sinop/MT
C278 - JBS Foods - Garibaldi/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C303 - Prodap - Barra do Garça/MT
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C313 - LAR - Caarapo/MS
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Segurança no Trabalho
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - DIÁLOGO DE SEGURANÇA

• Nunca opere uma máquina sem estar habilitado, capacitado e autorizado;

• Antes de iniciar o trabalho, verifique se a máquina ou equipamento está com 
as proteções de segurança adequada. Não improvise;

• Apenas pessoas autorizadas podem ajustar, reparar ou fazer manutenção em 
máquinas e equipamentos;

• Jamais ligue uma chave elétrica ou acione um comando sem antes verificar se 
há alguém operando ou executando serviço de montagem ou manutenção;

• Quando da montagem ou manutenção de máquinas e equipamentos, a 
fonte alimentadora deverá estar desligada, bloqueada e sinalizada através de 
etiquetas. A manutenção deve ser realizada com a máquina desligada;

• As máquinas e equipamentos devem ser desligados quando o operador tiver 
realizados suas tarefas;

• Nunca faça limpeza da máquina quando esta estiver em movimento;

• Mantenha limpo, organizado e desimpedido o espaço necessário de trabalho 
ao redor da máquina.

DICAS DE SEGURANÇA EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


