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aconteceu
Caros amigos e colaboradores, é com satisfação que 
chegamos à 9ª edição do AGEL MAIS. Com ele, damos as 
boas vindas ao ano de 2012, que promete muita agitação 
nos negócios. Ano do maior evento esportivo do planeta, as 
Olimpíadas, em Londres, e ano também das importantes 
eleições municipais, que afetam mais perceptivelmente o 
nosso dia a dia.

E temos o imenso orgulho de iniciar este ano exercendo 
nossas atividades em nossa nova sede. Quero aqui, em 
nome da AGEL, agradecer a todos vocês que participaram 
desta transição. Uma mudança de estrutura é sempre 
muito complexa e trabalhosa, há atrasos aqui e acertos ali, 
mas o mais importante é que tudo correu dentro de nossas 
expectativas e o resultado é muito satisfatório para todos 
nós. E isso só foi possível graças ao apoio de vocês! Desfrute 
das novas e modernas instalações da AGEL, sempre 
contribuindo para manter estas perfeitas condições de 
trabalho, prolongando assim a satisfação de toda equipe.

Aproveito também para 
agradecer quem compareceu à 
nossa festa de confraternização de 
final de ano, mesmo sabendo que, 
diferentemente de outras edições, teria 
proporções mais modestas em termos de premiações. 
Fico muito feliz em saber que apreciam a festa pelo que 
ela tem de melhor: a farra e a fraternidade da equipe!

Para finalizar, avisamos que muita coisa boa ainda vem 
por aí. Marcaremos presença nas feiras Agrishow e 
Mecânica (veja abaixo), reformularemos nosso site com 
fotos da nova sede e também versões nos idiomas inglês e 
espanhol, além de outras importantes ações de 
marketing, que vamos revelando com o tempo.

Espero que gostem desta edição.
Bom 2012 para todos nós!

fala CAPITÃO!
Mudança

Desde outubro passado, a AGEL está 
operando dentro de suas novas instalações, 
na Avenida Ceci, 516, em Tamboré/Barueri. Veja 
abaixo algumas fotos desta nova sede. Teremos o 
maior prazer em recebê-lo para um café conosco!

No dia 03 de dezembro de 2011, foi realizado mais uma edição
do já tradicional FESTIVAL AGEL DE FUTEBOL.Futebol - Tradicional Festival AGEL

Confira os resultados:
 RETENTORES   6 x 8 LOKOS DA MADRUGADA 
ACABAMENTO 11 x 2 INSPEÇÃO 
    FANÁTICOS  6 x 1 ESQUADRÃO DA NOITE (INJETORAS)

      MONTAGEM 4 x 3 INJETORAS (DIA) 
          MANGUE 0 x 1 MERCENÁRIOS 
  GLADIADORES 2 x 7 ISO 
         1000 VTS. 3 x 8 RETENTORES

FESTIVAL
AGEL DE
FUTEBOL

o que vem por aí?
AGRISHOW 2012 - Feira Internacional
de Tecnologia Agrícola em Ação
De 30/04 a 04/05/12 - Ribeirão Preto - SP

MECÂNICA 2012
Feira Internacional da Mecânica
De 22 a 26/05/12 - São Paulo - SP

Presença confirmada da AGEL em duas importantes feiras internacionais:

Cloves Barros da Silva 
(Rebarbação)

Celio da Silva Souza 
(Engenharia e Custos)

Uma pequena homenagem a dois
colaboradores que fazem a diferença!

estrelas da vez

Consegue adivinhar 
quem é o rapaz ao lado?

Resposta: Roberto da Silva Munis (estoque)
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registro fotográfico

expediente
é um informativo interno da AGEL

agel
Ano 4 - edição n° 09

projeto visual - biancheti.com

supervisão - marketing AGEL

impressão - imprint gráfica

tiragem - 500 exemplares

distribuição - interna

AGEL Anéis Gaxetas Equipamentos LTDA.

Av. Ceci, 516 - Tamboré - Barueri - SP

06460-120 - 11 4133.2000 - www.agel.com.br

festa de confraternização

Aqui no AGEL MAIS, infelizmente, não cabem muitas fotos. Mas você pode visualizar muito mais
da nova sede, da nossa festa de confraternização, do futebol e outros acontecimentos, no nosso

blog: www.agelaneis.com.br/blog. Visite e comente. O espaço é todo seu!

Agradecemos imensamente a 
todos  os  co laboradores  que 

prestigiaram nossa festa. É sempre muito 
importante esta integração de toda a família 

AGEL. Esperamos que tenham se divertido muito!


