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Todos engajados num único MOVIMENTO que integra e 
impulsiona para a Inovação, Transformação e Mudança 

de forma sustentável.



Com o novo PD, a Bel pretende 
diminuir o prazo de entrega dos 
produtos na região e ampliar sua 
atuação nos mercados vizinhos 
através de um atendimento próximo 
e de qualidade aos seus clientes.

A unidade em Içara vai 
atuar na distribuição e 
comercialização de produtos 
químicos.

Os segmentos 
atendidos são: produtos 
de limpeza, fábricas de 
tintas, lavanderias industriais, 
empresas de tratamento de 
água, fundições, indústrias 
têxteis e empresas químicas 
em geral.

Com a constante busca por inovação, modernização 
de produtos e processos, houve recentemente uma 
reestruturação organizacional na empresa criando o 
Departamento Técnico. Composto pela Engenharia 
de Produto e Processo, Gerenciamento de Projetos, 
Controle e Sistema da Qualidade e Meio Ambiente, 
o departamento presta ainda serviço diferenciado 
de assistência técnica ao cliente e aprovação de 
fornecedores. 

As estruturas físicas de última 
geração oferecem ferramentas para o 
desenvolvimento de novos produtos com alta 
qualidade, segurança e confiabilidade para o 
mercado.
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Bel em Içara/SCESTR
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A localização 
geográfica e a 

infraestrutura foram 
os fatores primordiais 

para a instalação da 
nova filial/PD- Ponto 

de Distribuição.
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MAgvit gOtAs
Além do sabor tradicional, o Magvit 
chega ao mercado com dois novos 
sabores: frutas cítricas e frutas 
vermelhas. Essencial para a saúde 
humana o Magvit se apresenta 
muito mais jovial e moderno.

Outra novidade está no formato 
do frasco e na utilização do 
sistema batoque que melhora o 
gotejamento. A nova embalagem 
promete maior visibilidade nas 
gôndolas.

NOVAS EMbAlAgENS

MAteriAis De PDv 
POntO De venDA

Para o lançamento 
da nova embalagem 
da Sodabel 99 foram 
desenvolvidos materiais 
de apoio às vendas com 
a seguinte frase: 

A qualidade original 
que você já confia, 
agora em nova 
embalagem.

A nova identidade da 
Sodabel 99 reforça a 
chancela da marca. Agora 
a embalagem possui 
massa de cor vermelha 
e azul caracterizando-o 
ainda mais. 

A Bel firmou contrato com a 
empresa GreenChem, uma das 
maiores fabricantes de ureia no 
mundo. A parceria visa à produção 
de ARLA 32 na filial Canoas. 
ARLA 32 é um composto químico 

que é injetado no sistema de 
escapamento dos caminhões. Ele 
transforma os óxidos de nitrogênio 
em nitrogênio e água, permitindo 
assim a redução de poluentes 
emitidos pelos veículos à diesel.

ARlA 32

P
RODUTOS

FerlicOn
Inspirada no Homem de 
Ferro, o Ferlicon ganha nova 
embalagem. As mudanças 
apresentam uma evolução, com 
cores vibrantes e tons quentes. 
A nova abordagem transmite 
maior credibilidade, além de 
proporcionar fácil entendimento 
sobre o uso do mesmo.

A fórmula continua a 
mesma. Qualidade e 
preço competitivo fazem 
do Ferlicon garantia de 
sucesso há quase 50 anos.
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TODOS ENgAJADOS 
num único MOVIMENTO 
que integra e impulsiona

para a Inovação, 
Transformação e 

Mudança de forma 
sustentável.
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num único MOVIMENTO 
que integra e impulsiona

para a Inovação, 
Transformação e 

Mudança de forma 
sustentável.

pESQUISA 
DE ClIMA

NOVOS 
pROCESSOS DE 
FAbRICAÇÃO – 

JOINVIllE

NOVOS DESAFIOS 
pROFISSIONAIS

MElhORIA NOS 
pROCESSOS

SIdNey S. deReTTI M
aRCoS J. da SIlva
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No dia 26 de janeiro os colaboradores 
da filial Chapecó/SC participaram do 
treinamento de Prevenção e Combate 
a incêndio. O treinamento abordou 
as principais classes de incêndios, 
tipos de extintores e os métodos para 
extinção do fogo.

CoMBaTe a

INCêNDIO
• XVII Festa Estadual da Ovelha - Campo Alegre/SC, nos dias 13, 14 e 15

de março.

• Dia de campo realizado em Corupá/SC - 06/03/15.

• Simpósio sobre Batata Doce – Em Rio Negro/PR - 05/11/2014

• Dia de Campo - Cultivo da pastagem Convert - DOW AgroSciences e

Bel– Lapa/PR – 19/11/2014

• Jornada de Palestras sobre Pragas de Batatas – Associação Brasileira de

Batatas – Em Ponta Grossa/PR – 20/01/2015.

Estivemos presentes 

A convenção de vendas aconteceu no dia 
21 de fevereiro no complexo Rudnick, em 
Joinville/SC. O evento contou com a presença 
da diretoria, conselho de administração e 
colaboradores da área comercial.

21ª CONVENÇÃO 
DE VENDAS

Durante a convenção foi 
enfatizada a importância do 
engajamento de todos para o 
sucesso dos negócios.

cOnHeciMentO
Ato ou efeito de conhecer; notícia; informação; instrução; 
estudo.

HAbiliDADe
Aptidão para algo; destreza; astúcia; adquirido através 
de treinamento.

AtituDe
Modo de proceder ou agir; maneira; comportamento; 
procedimento.PESSOAS

Foram apresentadas as metas 
para o ano, as perspectivas 
de mercado, as melhorias 
nos processos, os projetos de 
marketing e os vendedores que 
mais se destacaram em 2014.

O evento encerrou com a 
palestra interativa do facilitador 
Rafael Kaysel da Net Profit que 
abordou o tema: Tríade da Alta 
Performance.
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O Clima Organizacional refere-se ao ambiente interno existente entre as pessoas que convivem 
na empresa e está relacionado com o grau de motivação dos colaboradores. A pesquisa tem como 
objetivo mensurar o nível de satisfação dos colaboradores com a Bel. Com isso queremos saber:

VEM Aí... pESQUISA DE ClIMA 2015

“A Bel está efetivamente presente no RS desde 1984 e tive a felicidade 
de ingressar na empresa em abril de 1985. Nestes 30 anos tive o prazer 
de vivenciar todo crescimento e desenvolvimento  da empresa no RS, desde 
a primeira instalação em um escritório de vendas em Porto Alegre até a 
sede atual em Canoas. Durante esse tempo passamos por muitos planos 
econômicos frustrados e por muitas instabilidades políticas. Mesmo assim a 
Bel  sempre obteve crescimentos anuais e hoje ocupa uma posição importante 
no mercado gaúcho. Gostaria de agradecer a minha família por sempre ter me 
apoiado nestes 30 anos de Bel. Agradeço também aos colegas que por aqui 
passaram e deixaram a sua contribuição. Agradeço muito a nossa equipe de 
Canoas e os colegas de Joinville que sempre me apoiaram nesta trajetória.”
Caminho da felicidade 
• Coragem para viver; • Generosidade para conviver; • Prudência para sobreviver.
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Filial Joinville
Osvaldo de Oliveira Souza

Filial Canoas

Curitiba
José Neri Stefanes 

Blumenau
Egon Boll 
Barra do Sul
Marcelo Souza Sales 
Aubé
Salesio Hoffmann
Joinville
Almir Silva
Joao de Oliveira Pereira 
Curitiba
Claudemir Bechtloff  

Barra do Sul
Justino Mendes 
Blumenau
Luiz Crovador 
Matriz
Eliabe Ozorio Geraldo 
Curitiba
Ivone de Lourdes Valomin

Matriz
Estela Cristina de Souza Blazius 
Antonio Affonso Figueiredo Filho
Barra do Sul
Luiz Carlos Moreira 
Roberto Moreira
Elenir Woznica 
Andre Dos Santos 
Curitiba
Girrany Aparecida de Oliveira da Rocha
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Eduardo Miller Endler – 
Canoas (RS) 30 Anos

Um ótimo motivo para celebrar!
Uma homenagem da Bel aos colaboradores que 

completam anos de trabalho. Parabéns!

Diante dos 
resultados da pesquisa, a empresa 

tem como objetivo desenvolver projetos para 
manutenção e melhoria do nosso dia a dia. 

A pesquisa será realizada com todos os colaboradores, através de questionário 
impresso ou eletrônico sem identificação. Pela ética e credibilidade, a empresa 

selecionada para conduzir a pesquisa é a CC&G de Joinville/SC.

Aguarde as orientações do RH. Contamos com sua participação!

P
ES

SOAS

cOMO é estAr Presente nO nOssO DiA A DiA?

Diante dos resultados da pesquisa, a empresa tem como objetivo desenvolver projetos para manutenção e 
melhoria do nosso dia a dia. 

A pesquisa será realizada com todos os colaboradores, através de questionário impresso ou eletrônico sem 
identificação. Pela ética e credibilidade, a empresa selecionada para conduzir esta pesquisa é a CC&G de 
Joinville/SC.

Aguarde as orientações do RH. Contamos com sua participação!
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Ingredientes (Sorvete):

Ingredientes (Cobertura):

Sorvete de creme com 
cobertura de chocolate

• 1 cx leite condensado
• 2 medidas (da cx do leite condensado) de leite
• 2 ovos (separar a gema da clara)

• 2 xícaras de leite
• 1 colher de margarina
• 1 colher de açúcar
• 6 colheres de nescau 

Modo de Preparo (Sorvete):

Modo de Preparo (Cobertura):

Em uma panela coloque o leite condensado, 
o leite e as gemas dos ovos (que devem 
ser peneiradas). Mexa até começar a ferver. 
Depois, desligue o fogo e deixe amornar, mas 
vá mexendo a cada cinco minutos para não 
talhar. Bata as claras em neve e coloque na 
panela (o creme não pode estar muito quente 
para não cozinhar as claras). Após colocar as 
claras em neve, mexa com a colher levemente 
e coloque numa forma com furo no meio e 
leve ao freezer por, no mínimo, 12 horas.

Misture os ingredientes da cobertura e leve ao 
fogo. Deixe mais ou menos 30 minutos após 
iniciar a fervura para dar o ponto. Desligue 
e deixe amornar. Desenforme o sorvete e 
coloque por cima a calda.

Para aliviar a tensão do dia a dia, melhorar a disposição, fazer 
novos amigos e curtir a natureza, a escolha foi unir a paixão 
pela motocicleta a um estilo de esporte que proporciona muita 
adrenalina. É também uma forma saudável de curtir a vida. 
Fica a dica, pratique de forma segura: use equipamento de 
segurança e divirta-se.

Rogério Boselo – Coordenador de PD - Maringá

TRIlhEIRO, UM ESpORTE 
QUE SE pRATICA EM EQUIpE.

Qual
o seu 

hobby?

Autor: Augusto Cury
Se educar é uma tarefa dificílima, imagine educar 
o menino Jesus! Maria tornou-se a mulher mais 
famosa da História. Mas sua personalidade 
continua sendo uma das mais desconhecidas. O 
livro avalia sua personalidade e em especial os 
dez princípios que ela utilizou na educação do 
menino Jesus. Não é uma análise nem católica 
nem protestante, mas investigativa. O resultado? 
Surpreendente. Descobriu-se que a inteligência de 
Maria era fascinante e sua capacidade de ensinar, 
deslumbrante.

Maria, a maior 
educadora da História
Psicologia

Autor: Paulo Coelho
Linda tem 31 anos e, aos olhos de todos, sua vida 
é perfeita: ela mora na Suíça, tem um casamento 
sólido e estável, um marido amoroso, filhos doces e 
bem-comportados e um emprego como jornalista
do qual não pode se queixar. No entanto, ela
começa a questionar a rotina e a previsibilidade
de seus dias. Tudo muda quando ela encontra um 
ex-namorado da adolescência. Jacob é um político 
bem-sucedido e, durante uma entrevista, acaba 
despertando algo que há muito tempo ela não 
sentia: paixão. Agora ela fará de tudo para conquistar 
esse amor impossível.

Adultério
Ficção Brasileira

Autor: Chris Cleave 
Essa é a história de duas mulheres cujas vidas 
se chocam num dia fatídico. Então, uma delas 
precisa tomar uma decisão terrível, daquelas que, 
esperamos, você nunca tenha de enfrentar. Dois 
anos mais tarde, elas se reencontram. E tudo 
começa...

Pequena Abelha 
Romance Ingles

dica de 
leitura

Contribuição da colaboradora: Camila 
de Souza do Amaral – Analista de RH
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