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fala CAPITÃO!
Amigos, apresento a todos a 8ª edição do AGEL Mais.
Significa que já estamos na metade de 2011! Mas este
assunto fica para a próxima edição...
Aqui vamos mostrar um pouco dos fatos deste 1º semestre.
As tradicionais participações nas feiras AUTOMEC e
AGRISHOW. Quero parabenizar todos os envolvidos na
realização destes eventos, mais uma vez deram um show!
Fato que nos motiva cada vez mais a dar continuidade nas
futuras participações de outras feiras e eventos,
principalmente pelos parceiros e amigos que cultivamos
seja aonde for e que sempre nos prestigiam.
Como devem saber, estamos em processo de implantação
da nova norma ISO-TS. A ISO/TS 16949 é uma
especificação técnica ISO que alinha as normas dos
sistemas de qualidade automotiva existentes - brasileira,
americana, alemã, francesa e italiana - dentro da indústria
automotiva global. Ela especifica os requisitos do sistema
da qualidade para projeto/desenvolvimento, produção,
instalação e assistência técnica de produtos relacionados à

AUTOMEC 2011

indústria automotiva.
Contribua, faça parte de nossas
realizações. Para maiores informações
consulte o pessoal da qualidade.

Muita atenção! .Já estamos nos mudando para a nova
fábrica, converse com seu encarregado, e fique ligado
durante o processo. Por fim, confira as fotos aéreas que
nosso setor de marketing preparou na última página,
para dar aquele frio na barriga.

AGRISHOW 2011
Em maio, foi a vez da 18ª edição da AGRISHOW, realizada,
como de costume, em Ribeirão Preto/SP entre os dias 2 e 6.
Veja como nosso stand ficou bonito e receptivo a todos
aqueles que nos prestigiaram.

Uma pequena homenagem a dois
colaboradores que fazem a diferença!
Consegue adivinhar
quem é o rapaz ao lado?

Resposta: José Carlos “Bucho” (manutenção e compras)

Valdir Alástico
(Montagem)

parabéns!

PRESENÇA ILUSTRE
Premiação de sugestões aprovadas pelo conselho de implantação ISO TS.
Dois de nossos colaboradores, Antonio e Robson, recebem prêmios por
participarem do plano de sugestões rumo a implantação da ISO-TS.

Antonio Marcos de Lima Torres

aconteceu

A grande novidade foi a de que estivemos juntos com
o ministro da agricultura em Ribeirão Preto, encontro
este de grande valor e resultados para os interesses de
todos nós brasileiros. Como não podia faltar, a nossa
homenagem desta edição a dois colaboradores que por
algum motivo fizeram e fazem a sua parte no "estrelas da
vez", e tem também outra figura já carimbada em outras
edições, e que vale a pena conferir, só que desta vez no
"túnel do tempo".

estrelas da vez
Marcio Prado (Pinguin)
(Comercial / Vendas)

De 12 a 16 de abril ocorreu a 10ª edição
d a A U T O M E C , e m S ã o P a u l o / S P.
Agradecemos a todos parceiros e amigos que
visitaram o stand da AGEL. Confira algumas fotos abaixo:

Robson Rogério Pereira

No último dia de AGRISHOW 2011, estivemos juntos com
o ilustre ministro da Agricultura, Wagner Rossi. Numa
conversa agradável sobre os rumos do mercado, o ministro

se mostrou otimista: “este é o melhor momento da
agricultura brasileira", disse ele. A AGEL que, por sua vez,
orgulha-se por ser uma empresa 100% nacional, ofereceu
ao ministro uma placa enaltecendo-o pelos relevantes
serviços prestados ao povo brasileiro.

Veja muito mais fotos da Automec e Agrishow no blog da AGEL: www.agelaneis.com.br/blog

registro fotográfico
fotos aéreas - nova fábrica da AGEL

fotos: Carol Moreira
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