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fala CAPITÃO!
Amigos, enfim a 10ª edição do AGEL Mais.
É um imenso prazer em falar diretamente com todos vocês.
Aqui vocês podem acompanhar todas as nossas ações
realizadas no 1º semestre de 2012.

Estou muito contente com
as sugestões deixadas, voltadas
ao processo de melhoria contínua,
segundo a ISO-TS. Participe você também!

Temos as tradicionais participações nas feiras AUTOMEC e
AGRISHOW. Eventos de grande importância para a
evolução da AGEL, no contato direto com nossos clientes,
e que influencia ainda mais no impacto do mercado
externo, cada vez mais exigente de produtos de qualidade
produzidos por vocês, nossos colaboradores.

O “Estrelas da Vez” segue firme em suas homenagens.
Desta vez o “Túnel do Tempo” superou as expectativas.
Parabéns ao nosso colaborador, que abraçou o
verdadeiro espírito de participação e nos enviou uma foto
sua bem inusitada.

A novidade desta edição fica por conta da coluna “AGEL
por aí...”. São patrocínios e apoios junto aos nossos
parceiros e clientes, de acordo com objetivos em comum.

Continue fazendo sua parte, e nos ajude a construir cada
vez mais bases firmes e fortes de nossas relações. Até a
próxima!

Agradecemos aos amigos e parceiros pelas
visitas nas feiras deste ano. Confira algumas
imagens da Agrishow 2012.

AGRISHOW 2012

AGEL por aí...

Premiação de sugestões aprovadas pelo
conselho de implantação ISO TS.
Nossa colaboradora Maria Barbosa Mendes, do
setor de retentores, recebeu prêmio por participar do
plano de sugestões de melhorias da ISO-TS.
Parabéns Maria! E aguardamos também as suas
sugestões para tornarmos a AGEL ainda melhor.

estrelas da vez
Uma pequena homenagem a dois
colaboradores que fazem a diferença!
Adilson Soares Machado

Consegue adivinhar
quem é este bebê fofo?

< (Manutenção)

Marcio Alexandre do
Nascimento (Mistura)

<

Resposta: Carlos Alberto Machado ( Bingo da Manutenção)

sugestão premiada

A AGEL sabe a importância do esporte para a
qualidade de vida das pessoas, e por isso está
sempre apoiando projetos esportivos por todo o
Brasil. Desta vez, a AGEL patrocinou a equipe
Declare no 1º Torneio Zona Sul de Volei Master Campo Belo Volleyball. E também a equipe TRI
& Runners na 2ª Etapa do SP Open de Biathlon.
Parabéns a todos os competidores!

MECÂNICA 2012

Confira algumas imagens do nosso stand na
Feira Internacional da Mecânica - edição 2012.

Aqui no AGEL MAIS, infelizmente, não cabem muitas fotos. Mas você pode visualizar muito mais
registros fotográficos e informações de tudo sobre o mundo AGEL, em nosso blog:
www.agelaneis.com.br/blog. Visite e comente. O espaço é todo seu!
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