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lançamento
Amigos, esta é a nossa 7ª edição do AGEL MAIS.
Com ela damos as boas vindas ao ano de 2011. Janeiro e 
fevereiro já passaram e com grandes expectativas de 
renovação e mudança, assunto este que, insisto em falar 
com todos vocês. Nessa era de constantes mudanças, 
regida por parcerias e em que as diferentes empresas estão 
cada vez mais interligadas, novas exigências passam a 
merecer atenção dos líderes. Ter esta consciência e 
procurar entender o que faz seu colaborador agir de 
determinada maneira é fundamental para uma aliança 
comprometida e respeitosa. Este não é um comportamento 
necessário somente ao líder, mas especialmente a ele. 
Precisamos aprender a gostar de desafios e, com as 
constantes mudanças especialmente nessa era tecnológica, 
somos impulsionados a lidar com eles.

Vamos ao jornal! Nesta edição, vocês conhecerão o 
lançamento da família de produtos da APC: Polymax, a 
gaxeta azul de alta performance e resistência, desenvolvida 

pela nossa engenharia e 
fabricada aqui mesmo, por 
vocês! Aproveite o tempo e confira 
algumas fotos de nossa festa de fim de ano. 
Mais uma vez, um show de competência, 
organização, união e confraternização de todos que lá 
estiveram e deram exemplo de amizade e 
companheirismo. Quem ficar com um gostinho de quero 
mais, acesse o nosso blog, através do nosso site 
www.agel.com.br. E deixe um comentário lá!

Anote as datas de nossas próximas feiras, faça-nos uma 
visita! Como não podia faltar, veja os homenageados na 
coluna “Estrelas da Vez” e descubra quem é o 
selecionado para o “Túnel do Tempo”. E mais: os 
resultados dos jogos do tradicional “Festival entre 
Setores” e algumas fotos do amigo secreto.

 Até a próxima!

fala CAPITÃO!

Sidervan F. Pimenta
(Comercial / Vendas)

Alessandro A. Majaron
(Ferramentaria)

Uma pequena homenagem a dois
colaboradores que fazem a diferença!

estrelas da vez

Consegue adivinhar 
quem é o rapaz ao lado?

Resposta: Célio da Silva Sousa (engenharia e custos)

o que vem por aí?
AGRISHOW 2011 - 18ª Feira Internacional
de Tecnologia Agrícola em Ação
De 02 a 06/05/11 - Ribeirão Preto - SP

AUTOMEC 2011 - 10ª Feira Internacional
de Autopeças, Equipamentos e Serviços
De 12 a 16/04/11 - Anhembi - São Paulo - SP

GAXETA FORTE AGORA TEM NOME

Temperatura de trabalho -40º a 140º (máx.)

Pressão entre 5.000 e 8.000 psi

Ciclo de trabalho: 0,5 m/s (mínimo)

Compatível com todos os óleos minerais

Resistente a hidrólize

Robustez | Alta Performance | Durabilidade

Somente na Cor Azul

Descrição: Elastômero de poliuretano
termoplástico, a base de poliéster,
indicado para transformação por
injeção, extrusão ou sopro.

Após 5 anos de pesquisas chegamos ao resultado ideal!
 

A GAXETA FORTE DA

No dia 04 de dezembro de 2010, foi realizado o Festival entre Setores AGEL.
Neste ano tivemos uma novidade: o futebol delas, Absolutas e Poderosas!Futebol - Tradicional Festival entre Setores

Confira os resultados:
Poderosas 3 x 3 Absolutas (tempo normal) 2 x 2 (pênaltis)  
Vitória: Poderosas (sorteio)
Fanáticos 5 x 3 ISO
Mangue 14 x 0 União

Inspeção 7 x 7 Injetoras (tempo normal) 2 x 2 (pênaltis)  Vitória: Inspeção 
(Injetoras negou-se a sortear)
Retentor 9 x 6 Ferramentaria
Caldeirão do Pó 5 x 2 Montagem
Gladiadores 6 x 4 Acabamento

qualidade
Parabéns TECFIL!
A AGEL Anéis parabeniza as indústrias SOFAPE / 
TECFIL pela conquista do prêmio de melhor fornecedor 
para o setor automotivo. O sucesso de grandes empresas 
se estabelece por meio de grandes parcerias.
Estamos orgulhosos por fazer parte desta conquista. 
Resultado de uma parceria de confiança na qualidade 
dos produtos da marca AGEL e na competência deste 
grupo líder de mercado.

Fonte: Anúncio Jornal Brasil Peças
Edição 167 Jan/2011
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projeto visual - biancheti.com

supervisão - marketing AGEL

impressão - imprint gráfica

tiragem - 1.000 exemplares

distribuição - interna

AGEL Anéis Gaxetas Equipamentos LTDA.

Av. Pirambóia, 1.580 - Tamboré - Barueri - SP

06465-060 - 11 4133.2000 - www.agel.com.br

Mais uma vez nossa festa de 
confraternização, realizada todo final 

de ano, foi um sucesso total. Confira 
algumas fotos abaixo. Para ver mais, acesse 

nosso blog: www.agelaneis.com.br/blog

A nossa festa de amigo secreto aconteceu no dia 07 de dezembro. Confira: 

Amigo Secreto

fotos: Carol Moreira


