
É Natal! 
sentimentos e celebrar!

Tempo de inspirar 

os melhores 
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Um ano de intempéries 

sociais, políticas, 

econômicas, mas a B&L 

soube atravessar este 

oceano de incertezas, 

graças ao comprometimento de 

cada um, sendo conduzida de forma 

competente e segura por todos nós. 

Teremos novos desafios na próxima 

travessia (2015), mas estamos 

preparados com a dedicação que 

nos é peculiar, aprendendo com os 

desafios e acreditando no trabalho 

para um desenvolvimento saudável. 

Devemos, neste ano que finaliza, 

agradecer a Deus, à família que nos 

acolhe em todos os momentos, aos 

amigos e a todos que cercam  nossas 

vidas. 

Que o Natal seja um momento 

de reflexão, fazendo com que a 

sabedoria nos envolva no próximo 

ano, para juntos podermos fazer um 

mundo melhor. A todos um Feliz 

Natal e um Novo Ano de realizações.

Marcio Francisco Gbur
Diretor

Marcelo Peregrina Gomez
Diretor Geral

Neste ano que termina, experimentamos um 

novo tempo. Cada dia, cada mês, uma nova 

conquista para cada desafio à nossa frente.

A nova estrutura organizacional trouxe 

dinamismo às mudanças e viabilizou realizações 

extraordinárias que fazemos questão de comemorar.

Trabalhamos intensamente no ERP Dynamics AX, e no 

próximo ano teremos um sistema novo. Sentiremos 

saudades do sistema Bel, passaremos por uma adaptação e 

iremos evoluir com as infinitas possibilidades que se abrirão 

com o AX.

O ambiente agradável e amigável presente por toda a 

empresa contribui para a evolução. As equipes, mais que 

somar, multiplicam realizações. Esse grande grupo da 

Buschle & Lepper trabalhou unido para incorporar o novo, 

experimentar e ousar, sem perder a essência da cultura e 

valores da empresa.

Nossa equipe trouxe, nesse ano cheio de incertezas, 

importantes resultados de faturamento e rentabilidade que 

permitiram investir e garantir a sustentabilidade do negócio.

No recesso de final de ano, vamos para casa com o 

sentimento de dever cumprido, virar a página do calendário 

e começar um novo ano com toda a energia e vontade de 

fazer mais.

Esse é o momento de reunir a família, celebrar o Natal e 

o Ano Novo com aqueles que mais amamos. Brindar à 

união, à esperança, aos sonhos e à fé que nos guia e 

orienta nessa jornada que é a vida. Boas Festas!

MENSAGEM DA DIRETORIA

notícias
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No mês de outubro, a Filial Barra do Sul foi 
auditada pela SGS ICS Ltda, na norma HACCP/
APCC – Análise de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle, baseada na norma do CODEX 
ALIMENTARIUS CAC/RCP -1969, a qual teve 
como resultado a continuidade da certificação 
por mais um ano.

Nesta etapa de manutenção, o sistema de 
gestão apresentou avanços significativos com 

o envolvimento e comprometimento direto 
dos colaboradores no atendimento aos 
requisitos normativos da segurança alimentar, 
requisitos do cliente, atendimento às legislações 
pertinentes e na capacitação operacional para 
o êxito dos processos de forma controlada e 
segura, garantindo assim, a entrega de produtos 
dentro de parâmetros de controle internacional 
e a satisfação de nossos clientes.

Natal é tempo de reflexão, perdão, amor e esperança. 
É aproveitar cada momento com a família, que é nossa 
maior riqueza. É tempo de estar em paz com as pessoas 
e consigo mesmo. Que a estrela principal do Natal, Jesus 
Cristo, seja luz presente na vida daqueles que o buscam. 
Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações”.
Cristiane De Mattos Da Silva Missio – Assistente 
Administrativo – Filial Chapecó

melhorias nas linhas de enVase
Foram executadas melhorias nas linhas de envase dos produtos 
saneantes visando atender às Boas Práticas de Fabricação. O processo 
de envase cumpre os requisitos aludidos na RDC ANVISA 47.

Essas melhorias foram significativas no 
ambiente de trabalho, na qualidade e 
segurança dos produtos.

notícias

Desde julho de 2013 a Comunidade Europeia passou a exigir a 
confirmação por escrito de que os fabricantes de insumos que vendem 
para o mercado europeu cumprem com as boas práticas de fabricação 
equivalentes aos exigidos pela Comunidade (Guia ICH Q7A).

Dessa forma, a Anvisa passou a fornecer às empresas que exportam 
insumos farmacêuticos ativos para a Europa um documento com a 
declaração de que elas cumprem com as Boas Práticas de Fabricação (BPF). 

Para atender a demanda de clientes e Comunidade Europeia a filial Barra 
do Sul passou pelo processo de certificação de Boas Práticas de Fabricação 
(BPF) pela Anvisa. Sendo comunicado no mês de novembro que a empresa 
cumpre com os requisitos BPF estabelecidos na RDC 245 de 2005.
 
Parabéns a todos os envolvidos no processo de certificação e 
principalmente pelo comprometimento da equipe!

A filial Joinville conquista mais uma vez 
a recomendação para mais 3 anos de 
certificação de seu Sistema da Qualidade - 
ISO 9001. Parabéns a toda equipe.

A Revista Globo Rural 
publicou o resultado 
da pesquisa “Melhores 
do Agronegócio”, que 
apresenta a lista das 
500 maiores empresas 
do setor. A B&L obteve 
a 354ª colocação entre 
as 500 maiores.

Boas práticas de fabricaçãoISO 9001

reconhecimento

Filial Curitiba
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notícias

Objetivando a capacitação dos colaboradores, foram realizados 
treinamentos de manuseio de produtos perigosos, simulação 
de vazamento de produtos químicos e palestra de prevenção e 
combate a incêndio.

Compromisso com a segurança

Filial Joinville

Filial Canoas

Filial Blumenau

Que nesse Natal nos alegremos com a verdadeira 
essência, que é o nascimento de Jesus Cristo, filho 
de Deus, assim como dizem as escrituras sagradas: 
“Disse o anjo do Senhor: não tenham medo! Estou 
aqui a fim de trazer uma boa notícia à vocês, e ela 
será motivo de grande alegria também para todo 
o povo! Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o 
salvador de vocês, o Messias, o Senhor!”.
Paulo Estefanis Sartor – Assistente 
Administrativo – Filial Barra Do Sul

A fábrica de fertilizantes de Curitiba modernizou
suas instalações, otimizando o processo de
fabricação e aumentando sua capacidade
produtiva. Recebemos estudantes
de Agronomia da Universidade Federal do Paraná
– UFPR, no mês de setembro. Eles tiveram a
oportunidade de conhecer na prática a fabricação
dos fertilizantes.

Em outubro, a qualidade dos produtos
pôde ser conferida por clientes e colaboradores
da área comercial. No evento, os visitantes
conheceram a fábrica e a elaboração das fórmulas.

noVos amBienTes 
na Filial CUriTiBa
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Notícias

sipaT

epi 
oU 
UTi?

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho – SIPAT promoveu palestras e 
teatro que contribuíram significativamente 
para o dia a dia dos colaboradores. Foram 
abordados temas como: EPI ou UTI, finanças, 
educação no trânsito, entre outros.

Gostaríamos de parabenizar os colaboradores 
de Joinville que encenaram uma excelente 
peça de teatro que demonstrou  de uma forma 
muito divertida a importância da utilização dos 
Equipamentos de segurança.

Filial Chapecó

Filial MaringáFilial Barra do Sul

O Natal é um momento 
de alegria, de dar e ganhar 
presentes, viajar e se reunir 
com a família. Mas tudo o 
que fizer, faça com muito 
amor. Feliz Natal!”.
Flavio da Silva Passos  – Operador 
de Empilhadeira – Aubé

Filial Joinville
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Além da explosão de sentimentos que rodeia 
esta época, o Natal pra mim significa Vida! 
Vida que se inicia com o sentimento maior de 
agradecimento àquele que nos deu a vida e 
pela graça de mais um ano alcançado. Natal é 
tempo de se doar sem desejar algo em troca, de 
celebrar a alegria em família, amigos e colegas... 
Colegas, que acabam por se tornar amigos. 
Enfim, Natal é época de celebrar a vida!

Raquel Cristina Ribeiro – Assistente 
Administrativo – Filial Canoas

Caminhão sider
No mês de outubro, a B&L adquiriu um
semirreboque tipo sider com uma nova proposta
que visa somar os ganhos na eficiência operacional,
contribuindo com a divulgação das atividades
comerciais da empresa.

Os ganhos são muitos, pois o sider
oferece diversos benefícios, tais como menor
custo operacional, segurança, maior agilidade
no carregamento e descarregamento.

“Presente no seu dia a dia”. Este 
é o slogan impresso nas laterais 
do semirreboque, que além das 
imagens dos segmentos de atuação, 
melhor sintetiza o quanto a Buschle 
& Lepper participa do dia a dia das 
pessoas, comercializando produtos 
para o segmento agrícola, químico, 
farmacêutico, alimentício, piscinas, 
fundição e indústria têxtil.

notícias

6



“Para mim, é um privilégio comemorar 25 anos de 
trabalho na Buschle & Lepper. Quero agradecer minha 
família pelo apoio que sempre recebi e a todas as pessoas 
com quem trabalhei e ainda trabalho, estas que fazem 
parte da minha história e que contribuíram para o 
meu crescimento profissional e pessoal no decorrer desta 
trajetória”.
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Matriz
Marcio Francisco Gbur

Matriz
Roberto Spitzner

Joinville
Mauricio Vierczorquevecz

Curitiba
Valdemar de Souza
Vanderlei da Silva Ramos

Barra do Sul
Flavio Motta da Silva
Valdir Carneiro
Sara Carvalho

Blumenau
Izabel Cristina Sens

Um ótimo motivo para celebrar!Um ótimo motivo para celebrar!
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Marcos Telma – Coordenador 
Operacional – Filial Curitiba

25 Anos

Uma homenagem da B&L aos colaboradores que completam anos 

de trabalho, dedicação e esforço. Parabéns!

Gente
Nossa

O Natal é um momento de 
reencontro com aqueles que 
amamos. Oportunidade para 
agradecer a Deus pelo ano que 
passou e pelo dom da vida”. 
Valdemar de Souza – Líder 
Operacional – Filial Curitiba

• Palestra KOPPERT – Indaial/SC, no dia 13 de outubro;
• Academia de vendas – Campinas/SP, nos dias 18 a 21 de agosto; 
• Simpósio Sidiadubos – Curitiba/PR, no dia 21 de outubro;
• 2º Simpósio Internacional sobre Magnésio – São Paulo/SP, nos dias 4 

a 6 de novembro;
• IX Encontro de Distribuidores de Cloro-Álcalis e seus Derivados - 

São Paulo/SP, no dia 12 de novembro;
• Reunião com Ministério da Agricultura sobre os Minor Crops – 

Curitiba/PR, no dia 5 de agosto;
• Treinamento TRIGOLD Syngenta – Ponta Grossa/PR, no dia 24 de 

outubro.
• Jantar de confraternização ASSOCIQUIM - São Paulo/SP, no dia 04 

de dezembro.

Estivemos presentes

Feira da Metalurgia 2014
De 16 a 19 de setembro, a B&L participou como expositora, em 
parceria com a Bentonisa, da Feira da Metalurgia 2014, realizada 
em Joinville/SC. O evento alcançou seu objetivo possibilitando 
inúmeros contatos nacionais e internacionais.

Desde setembro está ocorrendo a Exposição do Livro 
“Conte sua História com a B&L”.

Filial  Período de Exposição
Joinville  03/09/2014 a 26/09/2014 
Blumenau 02/10/2014 a 24/10/2014
Curitiba  30/10/2014 a 21/11/2014
Barra do Sul 27/11/2014 a 15/12/2014
Corupá  07/01/2015 a 14/01/2015
Chapecó  20/01/2015 a 28/01/2015
Canoas  03/02/2015 a 10/02/2015
Maringá  16/02/2015 a 24/02/2015

exposição do
livro “Conte sua 
história com a        “

Lucia Unlauf Fernandes – Zeladora – Matriz

Natal é tempo de celebrar, reunir a família, partilhar, sermos 
solidários. O Natal nasce no coração e desenvolve-se no 
espírito através das atitudes que tomamos perante os 
obstáculos. Que o amor esteja presente no coração de todos 
e que a busca pela paz seja um objetivo comum de todos nós. 
Feliz Natal!”.
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Sempre incentivei e ensinei minha esposa a pescar, ela 
é minha parceira de pesca, pesca tão bem quanto eu e 
sempre leva uma caixa térmica cheia de quitutes para 
fazermos um piquenique em alto mar. Formamos uma 
dupla formidável.

O emocionante da pesca é a briga com o peixe, o cantar 
da carretilha, pois eles lutam muito até se entregar e 
muitas vezes escapam. Há um ditado de que o maior 
sempre foge. Pois é a pura realidade. Eles têm muita força, 
chegam até a mover o barco. Quando escapam, você fica 
se lamentando e analisando o que aconteceu de errado, 
para corrigir e na próxima vez não deixar ele escapar.

Isso motiva você a voltar a pescar na primeira 
oportunidade, imaginando fisgar outro grande e provar que 
você é melhor e vai ganhar a briga.

Ademir Antonio Muller
Coordenador Operacional - Filial Blumenau

Desde pequeno 
adoro pescar. 
Comecei 
em valas de 
arrozeiras, passei 
para o rio Itajaí Açú 
e hoje pesco há mais 
de 35 anos no mar, onde 
iniciei com uma canoa a remo, 
dos pescadores da praia de Armação.

Na época, admirava lanchas e as 
chamava de voadeiras. Ficava pensando 
se um dia teria uma igual e hoje, com muito 
trabalho, adquiri a minha.

Autor: Jorge Caldeiras
Neste livro, o autor acompanha os 
caminhos dos criadores do samba, 
capazes de usar o mercado como 
caminho para ganhar dinheiro. E 
mostra que os primeiros sambistas 
não eram músicos ‘autênticos’ e 
sim modernizadores conscientes.

A Construção 
do Samba
Música

Autor: Donald R.Keough
Com humor e bom senso, Keough 
descreve 10 comportamentos 
que costumam levar empresas e 
líderes incautos a cair nas garras 
da falência, como reconhecer essas 
armadilhas e o que fazer para evitá-
las de maneira eficiente e definitiva.

10 mandamentos 
para fracassar 
nos negócios
Administração de Vendas 
e Marketing

Autor: Bem Mazrich
A excitante história de como dois 
estudantes desenturmados de 
Harvard, que tentavam aumentar 
suas chances com o sexo oposto, 
criaram o site de relacionamento 
que se tornou uma das mais 
poderosas empresas do mundo, o 
Facebook. 

Bilionário por acaso: 
a criação do Facebook
Administração Geral

dica de 
leitura
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Receita do setor (Controladoria/Fiscal/Financeiro)

• 6 claras de ovo
• 1 xícara de açúcar
• 2 xícaras de creme de leite
• 1/3 xícara de água
• 1/2 xícaras de licor de menta
• 2 colheres de sopa de gelatina incolor
• 160 gramas de chocolate ao leite ou meio 
amargo (conforme preferência)

Ingredientes:

Modo de Preparo:
Amoleça a gelatina incolor com a água fria (1/3 xícara de água), e 
depois leve para aquecer em banho maria até desmanchar. Depois, 
acrescente o licor de menta e reserve. Leve as claras junto com o 
açúcar ao fogo mexendo, mas não deixe ferver, somente aquecer. 
Coloque numa batedeira e bata até atingir ponto de neve bem 
firme. Acrescente uma xicara de creme de leite e continue batendo. 
Por último acrescente a mistura da gelatina com o licor e mexa com 
cuidado.
 
Coloque num refratário e deixe gelar por mais ou menos uma hora.
 
Para fazer a cobertura, pique o chocolate, acrescente a outra xícara 
de creme de leite e leve em banho maria mexendo sempre até 
dissolver. Depois, derramar sobre a mousse.

Sugestão de 
decoração: folha 

de hortelã.

mousse de 
menta Refrescante

Qual
o seu 

hobby?

Todos engajados num único 
moVimenTo que integra e 
impulsiona para a inovação, 

Transformação e mudança de 
forma sustentável.

9 10


