
201
Edição 25 - W25 - Ano 22 - 20 a 26/06/2022

 

NESTA EDIÇÃO

Ed. 25 - W25 - Ano 22 - 20 a 26/06/2022

w
w

w
.a

gp
r5

.c
om

O que é Produtividade? 5 Alertas para 
você ser mais eficiênte.

pag. 202

Mensagem do CEO:

Salmos 135: 1-11 pag. 204

Mensagem Bíblica

pag. 204
Gestão de Pessoas

pag. 205
Marketing e Design

NewsLetter

Projetos e Service 
pag. 208

DS - Dialogo de Segurança
pag. 210

“Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo 
do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos 
tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo.”

Hebreus 9:26
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trabalhando, foque no que está fazendo.
Mas o que é produtividade nesse caso 
específico? Neste caso: enquanto você estiver 
trabalhando, focar no que está fazendo. Com 
certeza o trabalho sairá com mais qualidade 
e, talvez, você consiga concluir suas tarefas 
mais rapidamente e aí tenha tempo para 
arejar a cabeça, entrar no Facebook, etc.

#3 Dê um tempo para o cafezinho

Essa dica também é importantíssima. Se você 
estiver focado naquele projeto, mesmo com 
o prazo de entrega estourando, e o trabalho 
não estiver rendendo, pare por alguns 
minutos. Você vai pensar: mas assim perco 
tempo e serei menos produtivo.

Se não está avançando, você está perdendo 
tempo se continuar. Uma pausa, mesmo que 
pequena, é ótima para recarregar as energias 
e dar sequência ao trabalho.

#4 Reuniões só em casos extremos

É importante se reunir com os colegas de 
trabalho para sugerir metas, trocar ideias e 
ajustar o que precisa de maior atenção. 

Mas quando diversas reuniões começam a ser 
marcadas, com o tempo você vai trabalhar 
somente para ir em reuniões. O que é ser 
produtivo em se tratando de reuniões? Anotar 
o que é importante, tentar enviar por e-mail 
o que é possível resolver pela rede e deixar 
as reuniões apenas para assuntos que sejam 
indispensáveis o olho no olho.

#5 Tenha uma boa noite de sono

Última e não menos importante dica. Pode 
parecer batida a ideia, mas dormir bem fará 
com que você tenha melhor rendimento no 
dia seguinte. Se não dormir bem, ficará o dia 
inteiro sonolento somente esperando o dia 
terminar e será praticamente um dia perdido.
Cuide do seu corpo e mente que essa será 
uma garantia que seu trabalho será melhor 
realizado no dia seguinte.

Resumo: O que é Produtividade?

Produtividade está relacionada à eficiência.
Uma pessoa é produtiva quando ela aproveita 
muito bem o seu tempo, recursos e talentos 
para ser eficiente em qualquer tarefa que 
venha a desempenhar.

Se você é eficiente não precisará trabalhar 
16 horas por dia. Garantido!

Há hora para tudo: evite redes sociais quando 
você quer ser produtivo.

Faça breaks quando achar que a mente está
começando a ferver. Não marque reunião 
para tratar de qualquer assunto, tente resolver 
o que puder via e-mail. Durma bem. Se não 
estiver dormindo bem, sua produtividade está 
sendo afetada. Se o caso for sério, procure 
ajuda.

Fonte: http://transformesuarotina.com/blog/
oque-e-produtividade/

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

O QUE É PRODUTIVIDADE?
 5 Alertas para você ser mais eficiênte 
Sempre que você lê, ouve ou assiste algum programa que fala sobre esse assunto fica aquela 
dúvida: “Mas afinal, o que é produtividade? E como ser uma pessoa produtiva? Como evitar a 
falta de foco e destruir as distrações indesejadas?” 

Se você é como eu, sabe que responder à 
estas tarefas não é uma tarefa fácil… Afinal, 
temos nossa vida, nossos problemas e tudo 
pode influenciar no final.

Então, como ser produtivo?

Neste artigo, vamos te dar cinco dicas 
valiosas para você começar agora mesmo 
a ser mais produtivo em suas tarefas diárias 
e mudar sua rotina para melhor. Leia estes 
5 alertas e decida pela mudança: O que é 
produtividade, afinal?

Antes de continuar, precisamos entender o 
termo no sentido que estamos falando aqui. 
Produtividade está relacionado à eficiência. 
Por exemplo, uma indústria produtiva é uma 
indústria que produz com eficiência, com o 
melhor aproveitamento possível.

Uma pessoa é produtiva quando aproveita 
muito bem o seu tempo, recursos e talentos 
para ser eficiente em qualquer tarefa que 
venha a desempenhar. O sonho de qualquer 
empreendedor ou dono de empresa é contar 
uma com equipe de colaboradores altamente 
produtivos e focados.

Por estas e por outras que o assunto 
produtividade é importante para qualquer 
pessoa. É um assunto que qualquer 
profissional deve estar constantemente 
interessado. A ideia deste artigo não é que 
ele seja longo, mas proporcionar a você 

algumas dicas de produtividade:

#1 Ser produtivo não é trabalhar 16 horas 
por dia

Esse é o início de tudo. Não adianta nada 
trabalhar das 8h da manhã até a meia-
noite para ser produtivo. É humanamente 
impossível uma pessoa produzir durante 
todas essas horas. Este é um paradigma que 
precisa ser quebrado na cabeça de muitas 
pessoas.

O melhor de tudo é estabelecer metas durante 
o dia para fazer o que realmente deve ser 
feito.

Ficam aquelas perguntas: O que é ser 
produtivo no dia-a-dia? Trabalhar mais (em 
quantidade) ou desempenhar um trabalho 
de qualidade?

Entre quantidade de horas e qualidade fique 
com: FOCO! Ou seja, é melhor trabalhar 
1 hora focado do que 3 horas desfocado e 
distraído.

#2 Saia da internet e das redes sociais

Você não precisa trabalhar 16 horas por dia, 
mas também não pode trabalhar cinco e ficar 
três delas navegando na internet.

Estabeleça horários para poder acessar seus 
e-mails e sites pessoais e, enquanto estiver 
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Datas Comemorativas

#MARKETINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Estagiária Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com

20/06 - Dia do Revendedor

21/06 - Início do Inverno

23/06 - Dia Internacional das 
Mulheres na Engenharia

AGPR5 nas mídias 

Acesse nosso Instagram: 
https://www.instagram.com/agpr5a5group/

Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com

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

Aniversariante

20/06 26/06
Adelar Herbert Dhein Gabriel Ferreira Pereira

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

 
Louvai ao SENHOR. Louvai o nome do SENHOR; louvai-o, servos do 

SENHOR.
Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus.
Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom; cantai louvores ao seu 

nome, porque é agradável.
Porque o Senhor escolheu para si a Jacó, e a Israel para seu próprio 

tesouro.
Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está 

acima de todos os deuses.
Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em 

todos os abismos.
Faz subir os vapores das extremidades da terra; faz os relâmpagos 

para a chuva; tira os ventos dos seus tesouros.
O que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais;
O que enviou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e 

contra os seus servos;
O que feriu muitas nações, e matou poderosos reis:

A Siom, rei dos amorreus, e a Ogue, rei de Basã, e a todos os reinos 
de Canaã;

Salmos 135:1-11

#MARKETINGEDESIGN
Anita Dal Pont - anita.silva@agpr5.com
Estagiária Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Academy Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com
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ACADEMY AGPR5 - CONCLUSÃO DOS 
CURSOS

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Artigos Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

498 - Reexportação de produção - Cliente C057

499 -  C060 - Descritivo Processo de Dosagem 

500 - C060 - Funcionamento Processo de Dosagem Assistida 
Fracionados e Confirma Premix 

501 - C060 - Funcionamento Processo de Dosagem Assistida 
Carrossel

502 - Configuração LOGO - Permitir conexão Ethernet via 
ModBus
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

007-Cooprata Prata-MG
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-
MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
031-JBS Dourados-MS
060-Agrogen Guarapuava-PR
061-JBS Santo Inácio-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
099-Farben Içara-SC
106-Salus Group Santo Antonio de 

Posse-SP
112-JBS Brasilia-DF
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
278-JBS Foods Garibaldi-RS
279-Seara Bom Retiro-SC
298-JBS Xanxerê-SC
303-Prodap Barra do Garça-MT
310-ADORO São Carlos-SP
317-BRF Chapecó-SC
327-Itabom Itapui-SP

Automação e Software

C057 - Granja Alvorada Angatuba-SP
C060 - Agrogen Guarapuava-PR
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C088 - BRF Videira-SC
C091 - SCALA Sacramento-MG
C094 - Frísia Carambeí-PR
C099 - Farben Içara-SC
C104 - Vibra Itapejara D’Oeste-PR

C107 - 
Correcta Ponta Porã-MS
C112 - JBS Brasilia-DF
C231 - Indukern Jundiaí-SP
C244 - Louis Dreyfus Bebedouro-SP
C298 - JBS Xanxerê-SC
C310 - ADORO São Carlos-SP

#PROJETOSESERVICE

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com
Eduardo Marques - eduardo.marques@agpr5.com

C031 - JBS Dourados-MS
C060 - Agrogen Guarapuava-PR
C080 - Cooper A1 Mondaí-SC
C112 - JBS Brasilia-DF
C244 - Louis Dreyfus Bebedouro-SP
C310 - ADORO São Carlos-SP
C317 - BRF Chapecó-SC

C319 - 
Yerbalatina Colombo-PR
C324 - JBS Seberi-RS
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C334 - JBS Caarapó-MS
C335 - GT FOODS Paraíso do Norte-PR
C336 - Panelaço Alimentos Turvo-SC

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança


