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aconteceuAmigos, esta edição do AGEL MAIS é especial por vários 
motivos. Primeiro, por ser uma edição dedicada a todos 
os nossos colaboradores, que se esforçaram muito neste 
ano que passou e também contribuíram para o espírito 
de equipe, participando de diversos eventos que tivemos 
o orgulho de elaborar, como o tradicional festival de 
setores, a corrida de kart e, claro, a confraternização de 
final de ano. Mais uma vez vocês deram um show! 
Deliciem-se com algumas fotos tiradas nesses eventos. 
Mais fotos vocês poderão encontrar no nosso novo perfil 
no Orkut. Mais um canal dedicado à proximidade com 
vocês. Agradecemos, especialmente, aos nossos parceiros 
internacionais da Tracto, Tractores e TCS, que nos deram 
a honra de suas presenças em nossa confraternização. 
Vocês foram uma conquista fundamental para a AGEL 
ter tido o ano excelente que teve em 2009. Daqui pra 
frente a expectativa é das melhores. O ano de 2010 é 
importante no cenário nacional. Ano de eleições e Copa 
do Mundo. A economia tende a continuar nesta 
crescente do período pós-crise. Cientes disso, a AGEL 
trabalhará ainda mais, para aproveitarmos esta maré 

positiva que o mercado 
está oferecendo, e assim, 
todos nós cresceremos juntos. 
Por isso, umas das ações que já 
tomamos foi o acordo para a realização de 
duas feiras internacionais importantíssimas. Veja 
na coluna “O que vem por aí?”. Outra ação que já 
começamos a desenvolver é o nosso novo site, com o 
objetivo de se tornar uma ferramenta mais útil para 
nossos clientes e parceiros, com um visual mais moderno 
e prático. Aguardem! Outras 
peças de marketing serão 
desenvolvidas este ano, que 
continuarão nos auxiliando na 
fixação de nossa posição no 
mercado, bem como na aquisição 
de novos parceiros profissionais. 
Por enquanto é isso. Desejo em 
nome da AGEL um feliz ano de 
2010, com muitos desafios a 
serem alcançados. Até a próxima!

fala CAPITÃO!

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

EVOLUÇÃO

FESTIVAL
SETORES

AGEL

No dia 28 de novembro foi realizado o Festival entre 
setores da AGEL. Agradecemos o espírito esportivo de 
todos os craques que participaram.

Futebol - Tradicional Festival entre Setores Confira os resultados:
Gladiadores  09 x 07 Caldeirão do Pó
Fanáticos     07 x 04 Montagem
Acabamento 08 x 06 Inj. Borracha
Retentor      13 X 04 Inspeção

Também em novembro, o pessoal da Agel participou de uma emocionante corrida de Kart. Confira algumas fotos abaixo.

Kart - Mais um evento esportivo

A nossa festa de amigo secreto aconteceu no dia 08 de dezembro. A galera se divertiu pra valer! 

Amigo Secreto - Chegou a hora de trocar presentes

o que vem por aí?AGRISHOW 2010 - Feira Internacional
de Tecnologia Agrícola em Ação
De 26 a 30/04/10 - Ribeirão Preto - SP MECÂNICA 2010

Feira Internacional da Mecânica
De 11 a 15/05/10 - São Paulo - SP

Sr. Monteiro
Ano passado ficamos órfãos do nosso
querido e já saudoso companheiro, que
foi o primeiro representante da AGEL.
Desejamos força a todos seus familiares.

Maria Kambetunava
Dizer o que da Maria? Todos somos
cientes da sua capacidade e total
dedicação à nossa empresa. Temos 
muito orgulho de tê-la em nossa equipe!

Uma pequena homenagem a dois colaboradoresestrelas da vez

canal direto
A AGEL lançou mais dois canais de comunicação, 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.

Tem alguma crítica ou sugestão para a próxima edição?
Mande para: marketing@agelaneis.com.br ou fale com o Alessandro/Marketing



confraternização

A cada ano que passa, nossa festa de confraternização, já 
tão tradicional, fica mais grandiosa. Desta vez, foram 
inúmeras atrações e muitos prêmios para todos nossos 
colaboradores. Veja algumas fotos do evento:

(01) Antônio dá início à festa | (02) Foto geral da festa | (03) Muita comida 
e bebida a vontade | (04) Show com a Banda Miami | (05) Prêmios em 
dinheiro na Roleta da Sorte | (06) Máquinas de jogos também animaram 
o pessoal | (07) Caricaturista foi uma das atrações | (08) Prêmios que não 
acabavam mais | (09) Felizardo ganhou R$ 1.000,00 | (10) Show com os 
humoristas C1 e C2 | (11) Galera assistindo ao show de C1 e C2 | (12) 
Curtição na balada | (13) Mesa de recepção para parceiros internacionais 
| (14) Parceiros internacionais | (15) Parceiros da Tracto e Tractores 
recebendo certificado de qualidade oferecido pela AGEL | (16) Parceiros 
da TCS também recebem a certificação.
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