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Entre os dias 15 e 19 de junho foi realizado o 
treinamento de implantação da 3ª edição do Projeto 
KAIZEN.

como anda?Acompanhe o andamento das obras de nossa futura fábrica

EVOLUÇÃO

Amigos, chegamos à nossa terceira edição do AGEL 
MAIS. Com ele, rompemos o primeiro semestre de 2009 
e suportamos a primeira fase crítica de adaptação à crise 
econômica que tanto o mundo abalou e fez com que 
todos nós mudássemos nossos conceitos e as formas de 
contribuirmos para o desenvolvimento de nossa casa em 
tempos difíceis.

Nesta edição ,  vocês 
acompanharão como foi 
nossa terceira participação 
em feira neste ano. Trata-
se da SIMTEC, realizada 
entre o final de junho e o 
começo de julho, em 
Piracicaba, São Paulo. 

Feira predominantemente agrícola especializada em 
tecnologia de expansão sucroalcooleira. Tivemos 

bastante trabalho em recepcionar e atender com o 
nosso carisma e dedicação, todos que ali 

estiveram. Pois a feira foi um sucesso de 
visitação! Passaram pelo nosso 

estande cerca de 300 

pessoas por dia! 
F i c a m  n o s s o s  
agradecimentos a todos que 
c o l a b o r a r a m  p a r a  e s t e  
acontecimento. E em especial para você 
cliente, amigo e parceiro que nos presenteou 
com sua visita em nosso estande. 
Como de costume, vocês também verão a evolução das 
obras de nossas futuras instalações. Falta pouco!
Em “estrelas da vez” nossa forma de homenagear a 
memória de um de nossos queridos colaboradores que 
nos deixou no mês de julho. E segue nossa torcida pela 
pronta recuperação de nosso outro querido colaborador.
Enfim, nossos treinamentos em melhoria contínua não 
param por aí, graças ao nosso parceiro Sofape/Tecfil, 
dedicamos uma semana intensa de aplicação da 
metodologia no setor de teflon. 
Aproveito para agradecer a todos colaboradores pela 
conscientização e por respeitarem em 100% todas as 
determinações da nova lei antifumo que entrou em vigor. 
Gostei de ver! Por enquanto é isto. Aproveitem bastante 
esta edição do AGEL Mais. E até a próxima!

fala CAPITÃO!

aconteceu Veja abaixo algumas fotos realizadas
em nosso estande na SIMTEC, em Piracicaba/SP. 

Agradecemos a todos que nos visitaram lá!

SIMTEC 2009

Luciano Bezerra.
Em junho ocorreu seu passamento do
nosso convívio, deixando uma lacuna
grande entre os seus familiares e amigos.
Descanse em paz. (1972-2009)

estrelas
da vez

3° Projeto Kaizen “É uma continuação dos exercícios de desenvolvimento 
de Kaizen e melhoria contínua na cadeia de 
fornecimento da SOFAPE, o que já gera ganhos mútuos 
e de vanguarda, em busca de maior competitividade no 
mercado.” - Rafael S. Tibério / Sofape.

Uma pequena homenagem a dois colaboradores que muita falta fazem à nossa equipe

Aqui é o seu espaço! Tem alguma sugestão para a próxima edição? Colabore com a gente!
Mande seu e-mail para: marketing@agelaneis.com.br ou fale com o Alessandro / Marketing

canal direto

Parabéns pelo estande da AGEL na SIMTEC e 
obrigado por nos receber tão atenciosamente. 
Já encaminhei ao meu departamento de 

compras um folder dos produtos que vocês fabricam.  
Um grande abraço!
Ageu R. Campos - supervisor comercial da Transpolix

Abraão Rozendo. 
Nosso amigo colaborador em
recuperação de sua saúde.
Torcemos pelo seu
breve retorno! 
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o que vem por aí?

fique por dentro Lei Antifumo

No dia 7 de agosto, o 
Estado de São Paulo 
deu um importante 
passo em defesa da 
saúde pública. Com a 
entrada em vigor da 
n o v a  l e g i s l a ç ã o  

antifumo, fica proibido fumar em ambientes fechados de 
uso coletivo como bares, restaurantes, casas noturnas e 
outros estabelecimentos comerciais. Mesmo os 
fumódromos em ambientes de trabalho e as áreas 
reservadas para fumantes em restaurantes ficam 
proibidas. A nova legislação estabelece ambientes 100% 
livres do tabaco.
A medida acompanha uma tendência internacional de 
restrição ao fumo, já adotada em cidades como Nova 
York, Londres, Paris e Buenos Aires. Inúmeros estudos 
realizados comprovaram os males do cigarro não apenas 
para quem fuma, mas também para aqueles que se vêem 
expostos à fumaça do cigarro. É principalmente a saúde 
do fumante passivo que a nova lei busca proteger. 
Segundo dados da OMS (Organização Mundial de 
Saúde), o fumo passivo é a terceira maior causa de 
mortes evitáveis no mundo.
A nova lei restringe, mas não proíbe o ato de fumar. O 
cigarro continua autorizado dentro das residências, das 
vias públicas e em áreas ao ar livre. Estádios de futebol 

também estão liberados, assim como quartos de hotéis e 
pousadas, desde que estejam ocupados por hóspedes. A 
responsabilidade por garantir que os ambientes estejam 
livres de tabaco será dos proprietários dos 
estabelecimentos. Os fumantes não serão alvo da 
fiscalização.
Para evitar punições, os responsáveis pelos 
estabelecimentos devem adotar algumas medidas. Entre 
elas, a fixação de cartazes alertando sobre a proibição, e a 
retirada dos cinzeiros das mesas de bares e restaurantes 
como forma de desestimular que cigarros sejam acesos. 
Devem, também, orientar seus clientes sobre a nova lei e 
pedir para que não fumem. Caso alguém se recuse a 
apagar o cigarro, a presença da polícia poderá ser 
solicitada. 
Em caso de desrespeito à lei, o estabelecimento receberá 
multa, que será dobrada em caso de reincidência. Se o 
estabelecimento for flagrado uma terceira vez, será 
interditado por 48 horas. E, em caso de nova 
reincidência, a interdição será de 30 dias. 
Ao proibir que se fume em ambientes fechados de uso 
coletivo, a lei antifumo estabelece uma mudança de 
comportamento com reflexos diretos na saúde pública. 
Mudança que será estimulada por campanhas 
educativas e fiscalizada pelo poder público. E que terá na 
colaboração da população uma de suas principais armas. 

para mais informações acesse: www.leiantifumo.sp.gov.br

De 20 a 23/10/09 - Caxias do Sul - RS
(participação de parceiro)

De 01 a 04/09/09 - Sertãozinho - SP
(participação de parceiro)
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