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fala CAPITÃO!
Amigos, enfim chegamos à nossa 5ª edição do AGEL
MAIS. Com ela, damos início ao 2° semestre de 2010. E
é exatamente neste semestre que peço em particular a
todos vocês, colaboradores da AGEL, permissão para
falar sobre nossa mudança que acontecerá em breve.
Estamos em fase final da construção de nossa nova
fábrica. Conto, mais uma vez, com a dedicação sempre
presente de todos vocês para fazermos desse momento
uma transição, não só física, mas de energia e motivação
renovadas para todos nós. Esta nova AGEL foi sonhada e
realizada para mim e meus sócios, mas também para
cada um de vocês, para que tenham um ambiente melhor
de trabalho e sintam muito orgulho, cada vez mais, de
fazer parte da família AGEL. Parabéns, equipe! Esta
conquista só foi possível, graças a vocês.

Agrishow 2010

Vamos falar desta
edição do AGEL MAIS.
Vocês acompanharão o sucesso
de visitação e negócios em nossas
participações nas feiras AGRISHOW em
Ribeirão Preto, e MECÂNICA em São Paulo, nos
meses de abril e maio. Ficam nossos agradecimentos
especiais para você cliente, amigo e parceiro que nos
presenteou com sua passagem em nosso stand.

Confira abaixo algumas fotos realizadas no stand
da Agel, na Agrishow, em Ribeirão Preto/SP.
Agradecemos a todos que compareceram!

aconteceu

E mais: as 500 Milhas de Motovelocidade, onde nosso
piloto fez bonito nas curvas de Interlagos; a equipe
“Império” no campeonato paulista de pescaria; os
“craques” da AGEL nos gramados; e a criação de uma
nova coluna “Túnel do Tempo”, você vai se surpreender!

Acompanhe o andamento das obras de nossa futura fábrica

como anda?
EVOLUÇÃO
Mecânica 2010
Agora, algumas fotos realizadas na Feira da Mecânica, no Anhembi, em São Paulo.
Para ver mais fotos, acesse o perfil da Agel no Orkut.

estrelas da vez
Uma pequena homenagem a dois
colaboradores que fazem a diferença!
“Maurão”
Representante
José Carlos Alástico
Manutenção e Compras

errata

Na edição anterior, número 4, faltou
o resultado de uma partida do
Festival Setores AGEL:

Mangue 20 x 0 Ferramentaria

canal direto
Tem alguma crítica ou sugestão para a próxima edição?
marketing@agelaneis.com.br ou fale com o Alessandro/Marketing
A AGEL está no Orkut e Twitter, para você interagir conosco:

No Orkut procure o perfil e
comunidade AGEL ANÉIS.
Confira mais fotos dos eventos.

No Twitter, o endereço é
www.twitter.com/agelaneis
Canal de informações e novidades.

Toda nossa solidariedade à família de VILIAN RODRIGUES,
representante da AGEL em Cuiabá/MT, que faleceu no mês
de abril. Votos de força e fé de toda nossa equipe.

agel em ação
A AGEL patrocinou o piloto Antonio Carlos Zanandrea, o
Zanan, nas 500 Milhas Brasil de Motovelocidade, que
aconteceu no dia 17 de janeiro em Interlagos, São Paulo. A
AGEL se mostrou “pé quente”, já que Zanan foi o grande
vencedor da prova e sua equipe sagrou-se campeã e vicecampeã da categoria SuperSport 600cc. Parabéns Zanan e
a todos da equipe!

A. F. C.
AGEL
FUTEBOL
CLUBE

agel futebol clube

túnel do tempo
Conhece alguém na foto ao lado?
Ainda estão na ativa aqui na
AGEL. Observe atentamente!
Veja abaixo se você acertou...
Da esquerda para a direita
Em pé: 3°- Marcão / 4° - Betinho
Agachado: 1° - Arnaldo / 3° - Régis / 4º - Wilson

agel
é uma publicação trimestral da AGEL

Ano 2 - n° 5 - abr/mai/jun
projeto visual - biancheti.com
supervisão - marketing AGEL
impressão - imprint gráfica
tiragem - 1.000 exemplares
distribuição - interna

Os “craques” da AGEL participaram de duas partidas nos últimos meses.
Enfrentaram os parceiros da DNA VEDAÇÕES e da REI-FIX. Veja algumas
imagens da pelada. Lembre-se que no nosso perfil do Orkut tem mais fotos.

agel em ação
A AGEL patrocina a
equipe de pesca Império,
no Campeonato Paulista.
Veja mais detalhes e
informações no site
www.jornaldapesca.com.br
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