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“

Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao
Senhor: Tu és o meu Senhor; além de ti não tenho outro
bem. “
									 Salmos 16:1-2
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# S AL M O S

#M E N SAGEMCE O

Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

O que a inovação não é
De algumas semanas para cá, tenho me intrigado ao perceber algo durante a navegação
pelas páginas da internet.

D

isse o SENHOR ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até
que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo:
Domina no meio dos teus inimigos.
O teu povo será mui voluntário no dia do teu poder; nos ornamentos de
santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade.
Jurou o Senhor, e não se arrependerá: tu és um sacerdote eterno, segundo
a ordem de Melquisedeque.
O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira.
Julgará entre os gentios; tudo encherá de corpos mortos; ferirá os cabeças
de muitos países.
Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça.
Salmos 110:1-7

# S O UAGPR5

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Reparei que as palavras inovação e
tecnologia parecem sempre estar juntas.
Nos temas, nas notícias, nos fóruns
de discussão nas redes, nas abas, nas
conversas.
E vê-las assim parece gerar a impressão
de que uma não pode existir sem a outra.
Ou até que a inovação está limitada à
tecnologia. Mas, isso não é verdade. E,
às vezes, tão importante quanto saber o
que uma coisa é, é também saber o que
ela não é.
Inovar nem sempre tem a ver com
tecnologia. Sabemos que o mercado
tecnológico e seus produtos/serviços se
alimentam de inovação para crescer.
Porém, viver em inovação pouco tem a ver
com high tech.
Edição: 309 - W47- 16/11 a 22/11/2020.

O centro da inovação está, na realidade,
na percepção na capacidade de ver e
perceber o mundo. E isso é humano.
Somente
pessoas
podem
cultivar
ambientes – e empresas – onde se abrem
frestas para o novo.

Depoimentos dos colaboradores
Participe e marque nas redes sociais #souagpr5

Talvez a inovação esteja debaixo de sua
mesa, no café com a pessoa ao lado, na
parede em branco logo à sua frente, no
bate-papo com um cliente. O computador,
o sistema, a máquina não podem fazer o
mesmo. Inovar mesmo, é coisa de gente.
https://consense.com.br/
blog/2017/05/04/o - que -inovacao nao-e/

#souagpr5 #GestãodePessoas #OrgulhodeSerAGPR5
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#GE STÃ O DEPE SS OA S

# M ARKET INGED ES IGN

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com
Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

Recordações AGPR5

Datas Comemorativas
23/11/2020 - Dia Mundial de Ação
de Graças
23/11/2020 - Dia do Engenheiro
Eletricista
25/11/2020 - Dia Nacional do
Doador de Sangue
27/11/2020 - Dia do Técnico da
Segurança do Trabalho

2019 - Orquestra Bairro da Juventude

Aniversariantes

Marketing Digital

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e
que seus sonhos se realizem sempre!”
Francieli da C. R. Machado

23/11

Fernanda Pulner Accordi

26/11
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Felipe Beltrão de Melo

24/11

Acompanhe os aniversariantes do dia no
Instagram:
@agpr5a5group
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#FÁ BR ICA DEIN OVA Ç Ã O

tiesV1.0\Sistemas\Sources\OAmcu
Documentação do desenvolvimento: no próprio
código fonte

Eduardo Marques - eduardo.marques@agpr5.com

O sistema informava incorretamente que a tela
de login já estava aberta na máquina local.
Foi dado o start no desenvolvimento do projeto Ticket: 5917
no inicio de abril de 2020 pelo Douglas e pelo Artigo base de dados: 447
Remco, com o objetivo de melhorarmos a ferramenta. As atividades desenvolvidas até a presen- Correção do instalador de Usuários OA para
máquinas de 32 bits e atualização do Manual
te dada são:
Caminho do instalador 32 bits: \\dados\agpr5\
Publica\Pública Abirush\Eng. Tecnologia & ProProtótipo Comunicação OPCUA
Foi realizada pesquisa e posterior elaboração dução\12.OAEnterprise\x86
de um protótipo visando permitir a comunicação Artigo base de dados: 313
entre OA (OPCDA) e CLP (OPCUA)
Relatório: AGPR5\DevOAenterpriseUtilitiesV1.0\ Criação do instalador para o OAHistoryStudio
( OAHistoryStudioInstaller)
OPCUA\Relatório OPCUA.rtf
Local dos Fontes: AGPR5\DevOAenterpriseUtilitiesV1.0\Sistemas\Sources\OAHistoryStudio\
Testes com ferramentas de virtualização
Como a partir de versões mais recentes do win- OASQLConversionInstaller
dows não está mais sendo possível utilizar o OA- Documentação do desenvolvimento: AGPR5\
framework como cliente / servidor, devido às li- DevOAenterpriseUtilitiesV1.0\Documentacao\
cenças RDS CAL, efetuou-se uma pesquisa com OAHistoryStudioInstaller
relação à ferramentas que possibilitam a virtu- Manual de utilização: AGPR5\DevOAenterprialização de software, fazendo assim, com que seUtilitiesV1.0\Documentacao\OAHistoryStudiovários usuários diferentes possam ter acesso ao Installer
OA2View rodando em um servidor central.
Relatório:C:\AGPR5\DevOAenterpriseUtili- Correção de erros e mudanças nas telas do
tiesV1.0\Acesso Remoto OA2view\Relatórios SW OAHistoryStudio
Local dos Fontes: AGPR5\DevOAenterpriseUtiVirtualização.rtf
litiesV1.0\Sistemas\Sources\OAHistoryStudio\
OAHistoryStudioDataConversion
Instalador do OAenterprise
Ferramenta para facilitar o processo de instala- Documentação do desenvolvimento: no próprio
ção do OAenterprise. Elimina a necessidade de código fonte
edição do registro do windows, variáveis de am- Manual de Utilização: AGPR5\DevOAenterpribiente e instalação prévia de software do qual a seUtilitiesV1.0\Documentacao\OAHistoryStudio
plataforma OA depende para poder ser instalaCriação de um serviço de coleta de dados do
da e utilizada.
Documentação: AGPR5\PDI_OAEnterprise\Do- OAHistoryStudio (OAHistoryStudioService)
cumentacao\Documentação\Manual utilização Local dos Fontes: AGPR5\DevOAenterpriseUtilitiesV1.0\Sistemas\Sources\OAHistoryStudio\
Instalador OA 2020.docx
OAHistoryStudioService
Documentação do desenvolvimento: No próprio
Horário de verão no OA (Java)
O OA estava mostrando o horário de verão mes- código fonte
Manual de Utilização: Tratado junto com o mamo sem o Brasil ter adotado o mesmo.
nual de utilização do  OAHistoryStudio
Ticket: 5921
IFI 2020.17 - Desenvolvimento OAEnterprise

Artigo base de dados:  446
Tela de login em vários micros ao mesmo tempo
Edição: 309 - W47- 16/11 a 22/11/2020.

Manual de Utilização: AGPR5\DevOAenterpriseUtilitiesV1.0\Documentacao\OAMCU

# AUD ITO RIA

Carmen Lúcia do Amaral Ghedin - lucia.ghedin@agpr5.com

ISO 9001 : 2015 Recertificação
OHSAS 18001 : 2007 Recertificação

uma forma de documentar a cultura da organização, permitindo que o negócio cresça mantendo
a qualidade dos bens e serviços prestados.

ISO 14001 :2015 Recertificação

A AGPR5 procura ter sempre excelência na qualidade dos produtos e serviços, e que proporcioA Empresa AGPR5 nos dia 23 à 26/11/2020, nam ao cliente uma boa experiência tanto no
passou por mais uma Auditoria da TUV NORD que diz respeito ao serviço prestado quanto ao
da ISO 9001 : 2015 , OHSAS 18001 : 2007 e relacionamento Empresa-Cliente, com isto tendo
ISO 14001 :2015 para Recertificação, os nossos resultados muito melhores.
processos estão de acordo com as normas aplicadas e passamos por mais esta etapa.
Parabenizamos a todos pelo ótimo desempenho
O propósito destes processos são de mobilizar, que tivemos durante a Auditoria, e que continuemotivar e conscientizar toda a empresa através mos assim, sempre pensando em Melhoria Contida destinação adequada de materiais, organiza- nua dos Processos e excelência na qualidade dos
ção, limpeza e identificação de materiais e es- produtos e serviços, Sócioambientais, de Saúde e
paços, a manutenção, a leis ambientais, assim Segurança.
como corrigir processos dentro da organização,

Conversão do OAMCU de VB para C#

Local dos Fontes: AGPR5\DevOAenterpriseUtili334
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# PRO JETO S ES ERV IC E

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

C015 - BRF Brasil Foods SA - Rio Verde/GO
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C055 - GT Foods - Paranavaí/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C061 - JBS - Santo Inácio/PR
C088 - BRF - Videira/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C112 - JBS - Brasilia/GO
C166 - CME Montagens - Criciúma/SC
C201 - BsBios - Marialva/PR

C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C286 - Louis Dreyfus - Rio Verde/GO
C293 - JBS - Montenegro/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C315 - JBS - Mafra/SC
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR

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

IFI 2016.05 EQM - Gestão da Qualidade
Empresarial (Gestão Pessoas/Treinamento/Qualidade/ Redmine)
IFI 2017.09 OEE/OPE
IFI 2020.05 - Gemba Foods
IFI 2020.17 - Desenvolvimento OAenterprise
IFI 2020.21 - Gemba Mill
IFI 2020.37 - Análise Concorrentes
C015 - BRF Brasil Foods SA - Rio Verde/GO
C053 - Becker’s - Quatro Pontes/PR
C055 - GT Foods - Paranavaí/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C061 - JBS - Santo Inácio/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C073 - GT Foods - Indianópolis/PR

C079 - BRF Brasil Foods - Catanduvas/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C090 - BRF Brasil Foods - Mineiros/GO
C094 - Frísia - Carambeí/PR
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C106 - Salus Group - Santo Antonio de Posse/SP
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C284 - Agroval - Coromandel/MG
C295 - Timac Agro - Rio Grande/RS
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C313 - LAR - Caarapo/MS
C317 - BRF - Chapecó/SC

Projetos e Indústria Mecânica

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
Edição: 309 - W47- 16/11 a 22/11/2020.
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C318 - CVI - Santa Maria/RS
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Service

#DS

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

010-Bunge Rondonópolis-MT
031-JBS Dourados-MS
055-GT Foods Paranavaí-PR
073-GT Foods Indianópolis-PR
088-BRF Videira-SC
094-Frísia Carambeí-PR
115-Copacol Cafelândia-PR

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança

231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
284-Agroval Coromandel-MG
303-Prodap Barra do Garça-MT
307-SoyaMill Rio Claro-SP

PRIMEIROS SOCORROS
Os primeiros socorros, como o nome indica, são as primeiras intervenções feitas após uma
pessoa sofrer mal súbito ou algum acidente até que o socorre especializado chegue.
Primeiros socorros são intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após o
acidente ou mal súbito, que visam a evitar o agravamento do problema até que um serviço
especializado de atendimento chegue até o local. Essas intervenções são muito importantes,
pois podem evitar complicações e até mesmo evitar a morte de um indivíduo.
Antes de qualquer procedimento de primeiro socorro, é importante que o socorrista tenha em
mente a necessidade de:
Manter a calma;
Afastar os curiosos;
Garantir que serviço de emergência seja chamado.
Telefones úteis em caso de emergência
SAMU
Corpo de Bombeiros
Disque - Intoxicação (Anvisa)
Defesa Civil
Polícia Militar

192
193
0800-722-6001
199
190

É muito importante salientar que algumas pessoas não estão preparadas para realizar os
primeiros socorros e, portanto, o ideal é que deixe outra pessoa realizar os procedimentos
adequados e auxiliar de outra maneira, como, buscando socorro.
→ Omissão de socorro
A omissão de socorro é considerada crime em nosso país. Segundo o Decreto-Lei Nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, deixar de prestar assistência a uma pessoa em risco pode resultar
em detenção ou multa. Veja o art. 135 que aborda o tema:
Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança
abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e
iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
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