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Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo.
A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que 
saibais como vos convém responder a cada um.”
         Colossenses 4:5,6

“

“Apagão” no Facebook foi erro 
interno.
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#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

“Apagão” no Facebook foi erro 
interno

O Facebook excluiu a hipótese de que o 
“apagão” mundial dos seus serviços na 
segunda-feira (4), durante seis horas, 
tenha sido causado por um ataque 
informático e o atribuiu a um erro técnico 
interno. Em um blog da empresa o vice-
presidente de Infraestruturas da rede 
social, Santosh Janardhan, afirmou que 
os serviços não ficaram inativos por 
atividade maliciosa. Foi por “um erro 
causado por nós próprios”, escreveu.

O “apagão” do Facebook e das suas 
plataformas Instagram, WhatsApp e 
Messenger começou minutos antes das 
14h (hora local) e deixou sem serviço 
milhões de pessoas em todo o planeta. 
Horas mais tarde, o próprio administrador 
e cofundador da rede social, Mark 
Zuckerberg, pediu publicamente 
desculpas.

Segundo a empresa de Menlo Park, 
cidade da Califórnia, os esforços que 
têm sido feitos nos últimos anos para 
proteger os sistemas de possíveis ataques 
externos foram uma das causas que 
fizeram demorar o tempo de resposta 
ao problema. “Acredito que se o preço a 
pagar por maior segurança do sistema 
no dia a dia é uma recuperação mais 
lenta dos serviços, vale a pena”, declarou 

Janardhan no blog.

A falha expôs a grande dependência 
que pequenos empreendedores têm do 
aplicativo de WhatsApp (o WhatsApp 
Business) e a busca por novos meios de 
comunicação com o cliente – via e-mail 
e site.

Telegram

A queda do Facebook e das demais 
aplicações levou o Telegram, um serviço 
de mensagens instantâneas (como 
o WhatsApp), a receber mais de 70 
milhões de novas adesões, informou o 
fundador da rede, o russo Pavel Dourov. 
O número de 70 milhões, em apenas um 
dia, levou Douruv a afirmar que foi “um 
aumento recorde no número de adesões” 
e que estava orgulhoso da equipe, que 
soube lidar com esse crescimento sem 
precedentes.

Na segunda-feira o serviço de mensagens 
Telegram passou de 56º para 5º lugar das 
aplicações gratuitas mais descarregadas 
nos Estados Unidos, segundo a empresa 
especializada SensorTower.

Fundado em 2013 pelos irmãos Pavel e 

Colapso expôs dependência de pequenos negócios em relação aos aplicativos.
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Nikolai Dourov, que criaram anteriormente 
a popular rede social russa VKontakte, o 
Telegram disse que faz da segurança a 
sua prioridade e recusa-se geralmente 
a colaborar com as autoridades, o que 
levou a tentativas de bloqueio em alguns 
países, especialmente na Rússia.

Facebook nega versão

Vários executivos do Facebook procuraram 
desmentir, nessa terça-feira (5), a ex-
funcionária Frances Haugen, após o seu 
testemunho perante uma subcomissão 
do Senado dos EUA. O diretor executivo 
e cofundador do Facebook, Mark 
Zuckerberg, defendeu a empresa das 
acusações: “No cerne dessas acusações 
está a ideia de que damos prioridade 
aos lucros em detrimento da segurança 
e do bem-estar. Isso simplesmente não é 
verdade”, disse Mark Zuckerberg em um 

longo post em sua página na rede.

O chefe do Facebook disse ainda que 
“muitas das acusações não fazem sentido” 
e que não reconhece “o falso quadro da 
empresa que está sendo pintado”.

“O argumento de que promovemos 
deliberadamente conteúdos que 
enfurecem as pessoas para obterem 
lucro é ilógico. Ganhamos dinheiro com 
a publicidade e o que os anunciantes nos 
dizem constantemente é que não querem 
que os seus anúncios apareçam ao lado 
de conteúdos que sejam prejudiciais ou 
que gerem raiva”, acrescentou.

Fonte: 

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

Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor.
Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e que o buscam com todo 

o coração.
E não praticam iniqüidade, mas andam nos seus caminhos.

Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos.
Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos.

Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos.
Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos.

Observarei os teus estatutos; não me desampares totalmente.
Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra.
Com todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos teus mandamentos.

Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Bendito és tu, ó Senhor; ensina-me os teus estatutos.

Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca.
Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas.

Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos.
Salmos 119: 1-15

30/09

03/10

05/10

07/10

01/10
Wiltho Branchedor.

Luiz Gustavo S. Barcelos

Edison Luiz O. Gomes

Alexsander D. Bif

Everaldo De O. Lisboa

Aniversariantes

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

“Desejamos paz, amor, felicidade e 
saúde e que seus sonhos 

se realizem sempre!”

05/10

06/10

Patrick Nicoski

João Pedro Remor 

Treinamento 

Entrega do certificado de nivelamento e banco de dados 
para o colaborador Gabriel Streb Panzenhagen.
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Datas Comemorativas

AGPR5 nas mídias 

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

28/10 - Dia Internacional do Acesso 
Universal à Informação 

01/10 - Dia do Vendedor 

02/10- dia Internacional a não Violencia

03/10 -  Dia do Petróleo Brasileiro 

Acesse nosso e-commerce: 
https://loja.agpr5.com/

#PROJETOSESERVICE

C003-JBS Criciúma-SC
C007-Cooprata Prata-MG
C031-JBS Dourados-MS
C034-JBS Rolândia-PR
C061-JBS Santo Inácio-PR
C063 - Aurora - Cunha Porã/SC
C091 - SCALA Sacramento / MG
C112-JBS Brasilia-DF

C112-JBS Brasilia-DF
C286-Louis Dreyfus Rio Verde-GO
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C310-ADORO São Carlos-SP
C317-BRF Chapecó-SC
C323-JBS Itaiópolis-SC
C324-JBS Seberi-RS
C326-Copagri Cuiaba-MT

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

Automação e Software

C003-JBS Criciúma-SC
C007-Cooprata Prata-MG
C053-Becker’s Quatro Pontes-PR
C054A-JBS Aves Morro Grande-SC
C055-GT Foods Paranavaí-PR
C063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
C063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
C068-DB-DanBred Patos de Minas-MG
C079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
C088-BRF Videira-SC
C094-Frísia Carambeí-PR

C104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
C112-JBS Brasilia-DF
C115-Copacol Cafelândia-PR
C297-Timac Agro Candeias-BA
C298-JBS Xanxerê-SC
C317-BRF Chapecó-SC
C321-Copagril Marechal Cândido Rondon-PR
C326-Copagri Cuiaba-MT

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

007-Cooprata Prata-MG
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
017-Coocam Campos Novos-SC
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
049-Agrogen Montenegro-RS
064-Louis Dreyfus Apucarana-PR
071-Cotrijal Não-Me-Toque-RS
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC

095-BRF Jataí-GO
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
115-Copacol Cafelândia-PR
174-Nutrisoma Patrocínio-MG
034-JBS Rolândia-PR
053-Becker’s Quatro Pontes-PR
066-Vibra Sete Lagoas-MG
073-GT Foods Indianópolis-PR
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
091-SCALA Sacramento-MG
094-Frísia Carambeí-PR

Service
Izadora Martins - izadora.martins@agpr5.com
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Artigo Técnico
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Izadora Martins - izadora.martins@agpr5.com

485 FUNCIONAMENTO DO CSD C053A - CLP 

486 FUNCIONAMENTO DO CSD C053A - SCADA
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Diálogo de Segurança

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Sua saúde é muito importante. PROTEJA-SE!

Nas muitas atividades de trabalho existem inúmeros e minúsculos contaminantes, que 
ficam suspensos no ar.

O ar que respiramos é composto de aproximadamente 21% de oxigênio, 78% de nitrogê-
nio e
1% de outros gases. Nesta combinação, estes gases mantêm a vida.
Sua saúde depende do ar puro que você respira, porém, quando outras substâncias estão 
presentes, você estará sujeito, a irritações, indisposições, problema de saúde e até mesmo 
morte.
Os riscos em um ambiente de trabalho, muitas vezes, não são percebidos.

Qual é o papel da empresa? 

Sua empresa deverá inspecionar regularmente os locais de trabalho para identificar e 
avaliar a natureza dos riscos que podem estar presentes. Também, proporcionar aos seus 
funcionários a proteção respiratória adequada, bem como informações e treinamento 
sobre o uso correto dos equipamentos.

Você também desempenha um importante papel.

Depois de selecionar o respirador apropriado, deve utilizá-lo sempre que estiver em uma 
área que necessite de proteção respiratória. Para a sua própria segurança, verifique se o 
seu respirador está se ajustando bem ao rosto e se é necessário algum reparo. Também 
deve comunicar à sua supervisão se houver problemas com o equipamento ou se você 
tem alguma enfermidade como asma, alergias ou pressão arterial elevada, que o impeça 
de usar um respirador.


