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Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para 
mim, e ouviu o meu clamor.
                                                                         Salmos 40:1
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Agro: meio ambiente sim, 
ambientalismo não!

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

O prestigioso jornal francês “Le Figaro” 
publicou no dia 17 deste mês matéria com 
foto de desfile na cidade de Rennes, no 
qual ambientalistas com suas bicicletas, 
e nus, afirmavam que agiam assim em 
defesa do Planeta. Isso mesmo, nudez e 
bicicleta para defender o Planeta. Nada 
contra bicicletas, mas é esse tipo de 
exagero e radicalismo que está também 
atacando a agricultura mundial e que 
não contribui para organizar melhor e 
manter humanos, animais e vegetação 
em condições sustentáveis.

Enquanto isso, o Canal Rural publicava 
matérias mostrando milhões de 
agricultores com tratores nos preparativos 
dos 66 milhões de hectares de solo, 
cobertos por matéria orgânica acumulada 
pelo plantio direto, com estrutura físico-
quimicamente em adaptação para uma 
correta nutrição e alimentação de cada 
cultura e variedade específica para cada 
microrregião, além dos remédios para 
suas possíveis doenças, fabricados nos 
mesmos laboratórios para humanos.

Tudo isso sob prescrição científica e 
orientação de profissionais, especialmente 
no manejo e respeito à aplicação para 
evitar efeitos prejudiciais a quem aplica e 
a todos que irão consumir os alimentos. 
Exatamente como se faz com os humanos. 

Claro, sob indispensável fiscalização.

Todo esse difícil trabalho preparatório 
terá como objetivo alimentar mais de 1,2 
bilhão de pessoas no Brasil e no mundo. 
Se Estados Unidos, China, Argentina, 
Ucrânia e mais alguns outros países 
não fizerem o mesmo neste ano-safra, 
a humanidade estaria inviabilizada em 
2022. Seria o início do caos provocado 
pela fome, migração desesperada e 
guerras fraticidas.

Catastrofismo ou realismo?  
Aparentemente, ativistas ambientalistas 
radicais, especialmente dos países ricos 
(com renda para selecionar o que preferem 
comer) não estão preocupados com as 
graves consequências de suas ousadas 
propostas, nem com versões infundadas 
ou falsas sobre as características e 
condições da agricultura moderna.

Felizmente, o tempo de práticas agrícolas 
descomprometidas com o meio ambiente 
já passou. O principal interessado no 
equilíbrio ambiental num estabelecimento 
rural é o seu dono. Os pais querem deixar 
para os filhos estabelecimentos viáveis 
econômica e ambientalmente. Para tanto, 
as boas práticas agrícolas devem estar no 
centro das preocupações. É um desafio 
atual.

O objetivo dos ambientalistas é inviabilizar a agricultura de larga escala e substituir 
pela orgânica, incapaz de alimentar o planeta.
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A questão vem se complicando em 
decorrência da atuação da militância 
ambientalista radical, especialmente de 
pessoas e sociedades que querem impor 
suas opções de vida a todos os demais. 

Nada contra mudanças voluntárias no 
estilo de vida e, sim, contra pressões e 
imposições com sérias consequências no 
abastecimento e na qualidade de vida de 
bilhões de pessoas. 

Não há ingenuidade em tudo isso, embora 
haja inocentes-úteis. Aproveitando a 
imagem negativa construída de nossa 
agricultura, o protecionismo europeu 
busca limitar as importações com as quais 
não pode competir. Já o objetivo dos 
ambientalistas é inviabilizar a agricultura 
de larga escala no mundo, ou seja, a 
agricultura que usa insumos químicos, e 
substituir pela outra, a orgânica, que é a 
saudável.

Aproveitando o movimento, a esquerda 
radical acrescentou que aquela é a 
empresarial destruidora de empregos, 
do meio ambiente, e a boa é a familiar. 
Daí porque se construiu a falácia de 
que esta garante 80% do alimento que 
o brasileiro consome, e aquela produtos 
perigosos, cancerígenos e de exportação. 
A propósito, os bioinseticidas, a adubação 
orgânica e outras práticas amigáveis ao 
meio ambiente são muito bem-vindas, 
desde que viáveis economicamente.

Mesmo sem fundamentação científica, 
empresas e ONGs se arrogam no 
direito de forçar a adoção de medidas 
governamentais, afrontando a autonomia 
de cada nação, com destaque para a 
região do bioma da Amazônia.

Contudo, o cenário futuro para a 
agropecuária brasileira é positivo, em 
que pesem os problemas atuais de 
imagem, de contestações que implicam 
em aumento de custos, interrupções no 
sistema produtivo e mesmo judicialização. 
É que o mundo não tem opção para se 
abastecer de proteína vegetal e animal. E 
o Brasil é e será um grande fornecedor e 
confiável.

Atualmente, para o agro é prioridade 
conjuntural, cobrar e apoiar as ações 
governamentais concretas de controle, 
fiscalização e punição do desmatamento 
ilegal e a grilagem de terras. Separando 
o joio do trigo. A médio prazo, novos 
problemas virão, como as implicações 
do plano “Green Deal” que a Comissão 
Europeia pretende submeter ao Parlamento 
Europeu em 2021. Se aprovado, as 
restrições ao comércio sob critérios 
ambientais, terão cobertura nas leis 
europeias, mesmo diferindo das normas 
da Organização Mundial do Comércio 
(OMC).

Conforta a clareza de que para o 
futuro, nossas exportações dependerão 
basicamente da demanda da Ásia e do 
Oriente Médio, e não da complicada e 
protecionista Europa. Então, sigamos 
nosso caminho. O bom senso haverá 
de prevalecer, desprezando exageros 
dos radicais como desfilar nus e sobre 
bicicletas para salvar o planeta.

Autor Benedito Rosa. Disponível em: 
h t t p s : / /b logs . cana l ru ra l . com.b r /
beneditorosa/2020/09/19/agro-meio-
ambiente-sim-ambientalismo-nao/

#SALMOS
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Ó   Deus do meu louvor, não te cales, Pois a boca do ímpio e a 
boca do enganador estão abertas contra mim. Têm falado 

contra mim com uma língua mentirosa.
Eles me cercaram com palavras odiosas, 

e pelejaram contra mim sem causa.
Em recompensa do meu amor são meus adversários; mas eu 

faço oração.
E me deram mal pelo bem, e ódio pelo meu amor.

Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita.
Quando for julgado, saia condenado; e a sua oração se lhe 

torne em pecado.
Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício.

Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher.
Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos, e busquem pão 

fora dos seus lugares desolados.
Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem os 

estranhos o seu trabalho.
Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem 

favoreça os seus órfãos.
Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na 

seguinte geração.
Esteja na memória do Senhor a iniqüidade de seus pais, e não 

se apague o pecado de sua mãe.
Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça 

desaparecer a sua memória da terra.
Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia; antes perseguiu 
ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar 

o quebrantado de coração.

Salmos 109:1-16

https://blogs.canalrural.com.br/beneditorosa/2020/09/19/agro-mei
https://blogs.canalrural.com.br/beneditorosa/2020/09/19/agro-mei
https://blogs.canalrural.com.br/beneditorosa/2020/09/19/agro-mei
https://blogs.canalrural.com.br/beneditorosa/2020/09/19/agro-mei
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#SOUAGPR5
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Depoimentos dos colaboradores

Participe e marque nas redes sociais
#souagpr5 

#souagpr5 #industriadequadros #patrimonio 

#souagpr5 #industriadequadros 

#GESTÃODEPESSOAS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Feliz Aniversário

14/09

20/09

Josiele de Silva Freitas

Eduardo Carvalho Darós

18/12/2018 - Confraternização Final de Ano

Recordações AGPR5

17/09

20/09

Thyago V. do Nascimento

Thais Samara Costa

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e 
que seus sonhos se realizem sempre!”

20/09

17/09

Acompanhe os aniversariantes do dia no Instagram:
@agpr5a5group

https://www.instagram.com/explore/tags/souagpr5/
https://www.instagram.com/agpr5a5group
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Colaborador Destaque 

#TREINAMENTO
Isttela Maris Ghedin - isttela.maris@agpr5.com

Jose Carlos de S. Junior

Janeiro/2020

Débora Scarabelot Roque

Fevereiro/2020

Ariel da Teixeira da Silva

Março/2020

Ramon da Cruz Roque

Abril/2020

Fernanda Pulner Accordi

Maio/2020

Tatiane de Oliveira Machado

Junho/2020

1° Semestre/2020

Área Administrativa Área Comercial Área Tecnologia e 
Produção

Área Obras de 
Instalação Elétrica Área Administrativa Área Comercial

Remco Kinkelaar

Certificado da SIEMENS SIMIT. (SIMIT_ONL)

Datas Comemorativas

#MARKETINGEDESIGN

Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

15/09/2020 - Dia do Cliente

18/09/2020 - Dia Oficial da Televisão

19/09/2020 - Dia do Comprador

20/09/2020 - Dia do Engenheiro 
Químico

Marketing Digital

Nos acompanhe 
nas redes 

sociais
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#AUTOMAÇÃO
Remco Kinkelaar - remco.kinkelaar@agpr5.com

O grupo Zaffari (www.zaffari.com.br) que possui 50 supermercados e shoppings no Rio Grande do Sul 
e São Paulo concedeu à AGPR5 integrar duas lojas ao sistemas de supervisório Elipse no COE in Porto 
Alegre.
 A Zaffari tem um sistema de monitoramento das lojas e shoppings no escritório de manutenção em Porto 
Alegre para supervisionar todas as lojas em um sistema só. Para as duas lojas o Elipse esta comunicando 
pelo Webservice com 4 controladores dedicados, Emerson e Danfoss. Cada loja possui mais de 1000 
tags de comunicação, 

O monitoramento tem 6 famílias diferentes como:

• HVAC,ar condicionados, refrigeração;
• Frio alimentar;
• Utilidades como controle de consumo de energia, iluminação;
• PPCI, Prevenção de incêndio, sistema de segurança;
• MCP, movimento de carga e pessoas;
• Equipamentos de produção.

Nos próximos anos a Zaffari vai integrar todas as lojas neste sistema de  supervisório. 

Depois de vários testes e homologação do projeto pela equipe da Zaffari, a AGPR5 instalou e entregou o 
projeto no servidor de produção.

Automação e Software

C051 - Macedo - Campo Mourão/PR
C071 - Cotrijal - Não-Me-Toque/RS
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C090 - BRF Brasil Foods - Mineiros/GO
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C275 - Zaffari - Porto Alegre/RS

C278 - JBS Foods - Garibaldi/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C313 - LAR - Caarapo/MS
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

#PROJETOSESERVICE

C031 - JBS - Dourados/MS
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C164 - Rivelli - Barbacena/MG
C174 - Nutrisoma - Patrocínio/MG

C201 - BsBios - Marialva/PR
C210 - Savana - Ribas do Rio Pardo/MS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C315 - JBS - Mafra/SC
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT

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

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

C268 - Santa Madre Cervejaria - Passo Fundo/RS
C271 - Rebica - Anapolis/GO

C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C318 - CVI - Santa Maria/RS
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001.51 - Sipal Paranagua-PR
002-JBS Nuporanga-SP
003-JBS Criciúma-SC
007-Cooprata Prata-MG
010-Bunge Rondonópolis-MT
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
028-Pif Paf Patrocínio-MG
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
049-Agrogem Montenegro-RS
051-Macedo Campo Mourão-PR
053-Becker’s Quatro Pontes-PR
054A-JBS Aves Morro Grande-SC
055-GT Foods Paranavaí-PR
057-Granja Alvorada Angatuba-SP
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
066-Vibra Sete Lagoas-MG
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC

090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
091-SCALA Sacramento-MG
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
115-Copacol Cafelândia-PR
174-Nutrisoma Patrocínio-MG
177-Fertisanta Imbituba-SC
191-Andali Rondonópolis-MT
212-CooperA1 Itapiranga-SC
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
278-JBS Foods Garibaldi-RS
284-Agroval Coromandel-MG
292-Alibem Santo Ângelo-RS
298-JBS Xanxerê-SC
303-Prodap Barra do Garça-MT
307-SoyaMill Rio Claro-SP
1010-Italcol Girón-CO

Service
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança


