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Muitos propósitos há no coração do homem, porém o 
conselho do Senhor permanecerá.
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chega ao mercado depois de dez anos 
de trabalho envolvendo pesquisadores e 
cientistas de diversas áreas, com um custo 
aproximado de 250 milhões de dólares.

Uma vez produzidos e aprovados, 
os produtos devem ser utilizados 
adequadamente. Sempre seguindo 
boas práticas agrícolas, com receita 
agronômica, respeitando itens como dose 
e período de carência. Isso garante a 
produção de alimentos de qualidade.

O Brasil é um país que produz em 
quantidade e em qualidade. Produzimos 
alimentos saudáveis e a um preço menor 
que no passado para a população 
brasileira, que hoje possui uma qualidade 
de vida melhor, como para a exportação 
para mais de 150 países. Estamos entre 
os maiores produtores e exportadores de 
soja, milho, açúcar, café, suco de laranja, 
carnes (bovina, frango, suína), mas 

também exportamos frutas e hortaliças.

Nossos compradores externos, por 
meio de um sistema de monitoramento, 
referendam a qualidade dos nossos 
produtos. Nossos alimentos estão dentro 
dos padrões internacionais. Somos o 
terceiro maior exportador de produtos 
agrícolas do mundo, só superados por 
Estados Unidos e União Europeia.

Quando seguidas as recomendações 
de técnicos, os pesticidas garantem 
produtos de qualidade e uma agricultura 
sustentável, suficiente para continuar 
colocando o Brasil como o maior celeiro 
do mundo e o país que irá atender a
 demanda de alimentos em todo o mundo.

Autor: Stefhani Romanhuk
https://digitalagro.com.br/2020/09/18/
brasil-produz-alimentos-para-o-mundo-
com-seguranca/

Brasil produz alimentos para o 
mundo com segurança

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Muitos questionam se é possível o Brasil 
produzir alimentos para todo o país e 
ainda exportar para mais de 1,2 bilhão 
de habitantes em todo o mundo e com 
sustentabilidade. A resposta é sim.

Não precisamos aumentar nossa 
área cultivada para produzir mais. 
Hoje aumentamos nossa produção, 
principalmente, graças ao aumento da 
produtividade. Isto é, com a incorporação 
de novas tecnologias para os agricultores, 
gerada pela pesquisa.

Se tivéssemos que entregar a quantidade 
de grãos que produzimos hoje tendo a 
mesma produtividade de 40 anos atrás, 
seria preciso ter duas vezes mais a atual 
área cultivada, o que significaria a 
destruição de florestas para que pudesse 
ter a área expandida.

Entre os diversos fatores que influenciam 
na produtividade um deles são as pragas, 
que são todos os seres vivos nocivos 
à produção: insetos, ácaros, fungos, 
bactérias, nematoides e plantas daninhas. 
Essas pragas, apesar de todas as técnicas 
que usamos hoje, causam cerca de 40% 
de danos na produção, ou seja, uma 
variedade que tem potencial de produzir 
dez toneladas por hectare, consegue 
produzir apenas seis.
Por isso, deve-se fazer o manejo 
adequado de pragas, que é o uso de 

todos os métodos e processos disponíveis, 
de forma integrada. Temos que evitar a 
introdução de pragas que não existem 
no país, utilizar materiais de propagação 
sadios, cultivares resistentes e práticas de 
cultivo adequados.

No entanto, quando esses métodos 
preventivos não têm sucesso há a 
necessidade de se utilizar pesticidas, tanto 
químicos quanto biológicos. Por meio 
deles, conseguimos controlar as pragas e 
manter suas populações baixas. Se não os 
utilizarmos no Brasil, a estimativa é que 
haja uma perda de 50% na produção.

Precisamos garantir que produtores 
utilizarão os pesticidas com segurança; 
que sejam produtos bons e eficientes 
para controlar pragas, mas que também 
atendam exigências ambientais e 
toxicológicas.

Por isso existe aqui um processo de 
registro: só são utilizados produtos que 
são registrados após passarem por uma 
rigorosa avaliação do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) considerando aspectos 
agronômicos; do IBAMA, considerando 
aspectos ambientais; e da ANVISA, para 
aspectos toxicológicos.

Para se chegar nessa situação é necessário
grande investimento. Um novo produto só

Muitos questionam se é possível o Brasil produzir alimentos para todo o país e ainda 
exportar para mais de 1,2 bilhão de habitantes em todo o mundo e com sustentabilidade. 
A resposta é sim.

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

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

Salmos 109:7-14
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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 #TI #OrgulhodeSerAGPR5

#souagpr5 #ProjetosMecânicos #Mecânica

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

Feliz Aniversário

21/09

22/09

Crisélen Vieira Silveira

Valeria F. da S. de Almeida

17/09

20/09

Bruno Hannel Marasca

Suelen Gomes Rosa

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

24/09

21/09

Acompanhe os aniversariantes do dia no Instagram:
@agpr5a5group

25/09
Marcos Da Ros Elias

https://www.instagram.com/explore/tags/souagpr5/
https://www.instagram.com/agpr5a5group
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#TREINAMENTO
Isttela Maris Ghedin - isttela.maris@agpr5.com

Adriano dos Santos da Silva - 23.09.2020

Certificado ESCON Escola de Cursos Online de Qualificação Profissional, 
Formação Inicial e Continuada.

Curso de Mecânica e Manutenção de Máquinas Industriais.

08/10/2015 - Outubro Rosa

Recordações AGPR5

Datas Comemorativas

#MARKETINGEDESIGN

Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

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

22/09/2020 - Início da Primavera

22/09/2020 - Dia do Contador

25/09/2020 - Dia Nacional do Trânsito

27/09/2020 - Dia Nacional do Idoso

Marketing Digital

https://www.linkedin.com/company/agpr5-automa-o-e-siste-
mas/



234 235
Edição: 299 - W39 - 21/09 a 27/09/2020. Edição: 299 - W39 - 21/09 a 27/09/2020.

#INOVAÇÃO
Eduardo Marques - eduardo.marques@agpr5.com

Iniciamos o projeto em 2017 com o objetivo de desenvolver um produto que apoiasse os gestores na 
tomada de decisão voltada ao processo produtivo, tomando como base as informações geradas no 
chão de fábrica. O Gemba OEE disponibiliza, através de indicadores, as informações relacionadas a 
qualidade, produtividade, eficiência, entre outras, que dão ferramentas e suporte ao gestor para extrair 
a máxima performance do processo produtivo, aumentando a produtividade, diminuindo retrabalhos e 
ociosidades.

Estamos na reta final de lançamento do produto no mercado e em paralelo estamos em fase de validação 
junto a Vibra, onde vamos monitorar as quatro fábricas de rações do grupo.

O Gemba OEE é um dos 22 projetos de inovação que estão em aberto na empresa, lembrando que a 
inovação deve estar presente em cada um de nós.

#PROJETOSESERVICE

C091 - SCALA - Sacramento/MG
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR

C164 - Rivelli - Barbacena/MG
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT

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

IFI 2017.09 - Gemba OEE/OPE

Automação e Software

C014 - BRF Brasil Foods SA - Nova Mutum/MT
C034 - JBS - Rolândia/PR
C071 - Cotrijal - Não-Me-Toque/RS
C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C090 - BRF Brasil Foods - Mineiros/GO
C231 - Indukern - Jundiaí/SP

C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

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

C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP

002-JBS Nuporanga-SP
007-Cooprata Prata-MG
010-Bunge Rondonópolis-MT
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
017-Coocam Campos Novos-SC
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
049-Agrogem Montenegro-RS
051-Macedo Campo Mourão-PR
052-Pif Paf Palmeiras de Goiás-GO
055-GT Foods Paranavaí-PR
057-Granja Alvorada Angatuba-SP
071-Cotrijal Não-Me-Toque-RS
073-GT Foods Indianópolis-PR
076-Poli-Nutri Treze Tílias-SC
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC

083-M.Cassab Campo Grande-MS
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
091-SCALA Sacramento-MG
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
099-Farben Içara-SC
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
115-Copacol Cafelândia-PR
174-Nutrisoma Patrocínio-MG
177-Fertisanta Imbituba-SC
213-CooperA1 Palmitos-SC
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
298-JBS Xanxerê-SC
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

Você também é responsável pela segurança do trabalho.

Investir em procedimentos e normas de segurança são exigências estabelecidas pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) para evitar acidentes, porém há um elemento fundamental para que tudo funcione: o 
papel do colaborador com a segurança do trabalho.

 Um ambiente de trabalho saudável e seguro é a garantia de equipe motivada, qualidade da imagem e 
produtividade para a empresa. Oferecer bem-estar e segurança aos colaboradores não é papel exclusivo 
do empregador. Cada colaborador é responsável pela segurança de toda a empresa, através das atitudes 
colocadas em prática durante o exercício de suas funções. 

 De que adianta o gestor garantir equipamentos de proteção (EPIs e EPCs) se o funcionário não utilizam 
diariamente? Qual é o objetivo da Comissão Interna de Proteção de Acidentes (CIPA) e dos Técnicos em 
Segurança do Trabalho se o colaborador não tem compromisso com a Segurança do trabalho?

 Toda instituição possui regulamentos próprios que amenizam os riscos e evitam acidentes de trabalho. Essas 
regras devem ser seguidas diariamente, porém o trabalho de manutenção da segurança nos ambientes 
ocupacionais é também um trabalho individual e ocorre através do papel do colaborador de forma ativa, 
trabalhando na conscientização de que ele é o responsável pela segurança dele e consequentemente de 
todos

Quem é responsável pela sua segurança?


