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GINCANA
DO DESCARTE
CONSCIENTE
MOVIMENTA
A 1ª SIPATMA

Mais de 19 toneladas de 
eletrodomésticos e eletrônicos 

sem utilidade tiveram seu 
descarte correto, contribuindo 
assim para um mundo melhor.
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Prezados Colaboradores,

Desde 1943, a Buschle & Lepper está presente no mercado, 
fabricando, comercializando e distribuindo produtos, insu-
mos para agricultura, indústria química, de alimentos, cosmé-
ticos, têxtil, entre outras.

Sempre de maneira responsável e sustentável, oferecemos 
as melhores soluções para que os produtos de nossos 
clientes tenham mais qualidade. Acreditamos fielmente 
que nossa razão de ser é “Encontrar na química 
a essência que proporciona o bem-estar das 
pessoas”.

Por isso, decidimos consolidar nossas crenças, princípios éti-
cos e conduta de relacionamentos com os nossos públicos 
de interesse, a fim de estreitar e aprofundar nossas relações 
para continuarmos sendo uma empresa cada vez mais trans-
parente e que busca sustentabilidade na atuação responsável 
pelos seus atos.

Código de 
Conduta traduz 
os valores da Bel
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Cristala Athanázio Buschle
Presidente do Conselho de Administração

UTILIZE O NO SEU DIA A DIA
TENHA ORGULHO DO SEU CRACha

O crachá identifica você e reforça a 
segurança sobre quem circula nas 

dependências da empresa.

A partir de 01/09/2016,
o uso deste será obrigatório.

PRECAVIDO

Nossa intenção é formalizar através do Código 
de Conduta da B&L, uma orientação ao público 
interno quanto as suas ações, de forma a nortear 
condutas e comportamentos no cotidiano, visando 
manter os mais elevados padrões éticos e morais 
em nossas atividades.

Entendemos que todas as relações internas, institu-
cionais e comerciais mantidas pelos colaboradores 
e representantes da B&L, devem ser orientadas pe-
los mesmos valores e ensinamentos de nosso fun-
dador Sr. Baltasar Buschle, na busca da valorização 
e do bom relacionamento com as pessoas. 

Convidamos a todos que participam do sucesso da 
empresa a conhecer, se comprometer e aplicar os 
princípios e condutas descritos no código.

Atenciosamente,

Fique por 
dentro
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ENCONTRO DE GESTORES 2016

Richter. Foi dado início ao Orçamento 2017, 
que será concluído e divulgado com maior 
antecipação. O conselheiro Alidor Lueders palestrou sobre Orçamento Base Zero e Controle Matricial de Orçamento, 
metodologia que a empresa passou a adotar recentemente, sendo fundamental para alcançarmos resultados cada vez 
melhores.

O momento foi importante para estreitar o contato e relacionamento entre Conselho, Diretoria e Gestores. Fundamental 
para unir a todos como uma grande equipe, na busca dos mesmos objetivos, o melhor para todos nós.

A Missão, Visão e Valores, assim como o Código de Conduta, serão divulgados no segundo semestre de 2016 para todos os 
colaboradores.

Marcelo Peregrina Gomez
Diretor Geral

Nos dias 27 e 28 de junho, a Bel realizou o 
primeiro Encontro de Gestores.

O evento teve como objetivo apresentar, 
compartilhar e incorporar algumas novidades 
importantes para a empresa, atualizando-a 
em vários aspectos de boas práticas de 
gestão.

Divulgamos nossas diretrizes estratégicas: 
Missão, Visão e Valores. Mais 
do que apenas palavras, são um conjunto 
de significados que farão parte do nosso 
dia a dia, orientando os nossos esforços 
para atingir o futuro desejado da Bel.

O evento possibilitou o primeiro momento 
de divulgação e treinamento do Código de 
Conduta.

A Governança Corporativa foi amplamente 
discutida com a orientação do conselheiro Jaime 

Notícias 
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Com foco na “Busca das melhores ondas em 2016” – compromisso assumido por meio de assinatura na Convenção 
de Vendas realizada em fevereiro – o Agronegócio da Buschle & Lepper buscou oportunidades em eventos nacionais 
e internacionais no último quadrimestre. Acompanhe: 

ACORBAT – Miami, Flórida - EUA
O evento ocorreu em abril e a Bel esteve presente, 
em parceria com o fornecedor SAS. Reuniu 
pesquisadores, cientistas, produtores, empresários, 
agrônomos e técnicos para discutir os mais 
diversos temas científicos e comerciais do setor da 
bananicultura mundial.

AveSui América Latina
Com o objetivo de ampliar o portfólio de produtos 
para a nutrição animal, a Bel esteve na maior feira de 
aves e suínos da América Latina, a AveSui. O evento, 
realizado no mês de maio, em Florianópolis/SC, 
trouxe expositores do Brasil, China, Estados Unidos 
e União Europeia.

Visita Estação Experimental Dow AgroSciences
A Bel teve a oportunidade de levar sua equipe técnica 
para visitar a Estação Experimental do fornecedor Dow 
AgroSciences, em Mogi Mirim/SP, no mês de junho. O local 
é responsável pelos principais estudos para desenvolvimento 
dos produtos, antes de serem lançados no mercado.

HORTITEC 
A equipe técnica visitou com os fornecedores ADAMA 
e DOW a 23ª Hortitec, em junho, na cidade de 
Holambra/SP. Trata-se da maior feira e exposição do 
Brasil com foco na fruticultura e hortaliças, em que as 
maiores empresas do ramo marcam presença, trazendo 
as melhores tecnologias e o que há de inovador para o 
segmento.

AGRONEGÓCIO EM BUSCA DAS MELHORES ONDAS EM 2016
NotíciasAgronegócio
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Festa da Banana/Cachaça
O município de Luiz Alves/SC, sediou de 13 a 17 
de julho, a 27ª Festa Nacional da Cachaça (Fenaca) 
e junto com ela a 25ª Festa da Banana. Como a 
cidade é um grande polo produtor da fruta, a Bel 
participou, como expositora, desse importante 
evento. Para recepcionar os visitantes contamos 
com o apoio da equipe da Filial Blumenau/SC e os 
fornecedores Syngenta e Yara.

Inseticida Delegate
A fim de ampliar o portfólio com produtos de tecnologia de 
ponta, que proporcionem menos riscos ao meio ambiente 
e sustentabilidade ao agronegócio, a Bel, em parceria com 
o fornecedor Dow AgroSciences, promoveu reuniões para 
apresentar o novo produto: Delegate. Os encontros dos 
dias 13 e 14 de abril, envolveram os clientes das regiões do 
Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis/SC.

Encontro Regional de Olericultores do Litoral do 
Paraná
Localizado no litoral paranaense, que concentra grande 
produção de hortaliças, o município de Morretes promoveu um 
encontro regional em julho. Foram abordados assuntos como: 
o manejo dos nutrientes; rotulagem das hortaliças; principais 
pragas; doenças e seu controle; e o tema “Minor Crops – 
Registro dos Defensivos Agrícolas”, que teve como palestrante 
o colaborador Guaraci Monteiro, engenheiro agrônomo da Filial 
Curitiba/PR.

E mais:
• Encontro Expansão Specialities, do fornecedor Dupont –  
Campinas/SP;
• 5º Encontro SOMAR, do fornecedor ADAMA –  
Curitiba/PR;
• Visita ao fornecedor Multitécnica – Belo Horizonte/MG e 
Sete Lagoas/MG;
• Alinhamento Técnico e Estratégico de HF 2016 Syngenta  –  
Campo Largo/PR;
• Workshop: Controle e Cadastros de Agrotóxicos – 
Curitiba/PR;
• Alinhamento Técnico DuPont – Ponta Grossa/PR.

Festa da Ovelha
Campo Alegre/SC é conhecida como a capital da ovelha. 
Neste ano, contou com público superior a 90 mil 
visitantes na 18ª Festa Estadual da Ovelha e a Bel também 
marcou presença como expositora.

AGRONEGÓCIO EM BUSCA DAS MELHORES ONDAS EM 2016
LANçAMENTO DE
NOVAS TECNOLOGIAS
PARA O MERCADO AGRíCOLA
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O site www.magvit.com.br possui um conceito moderno, permitindo uma boa experiência ao usuário. É intuitivo, 
acessível e com uma interface¹ visual agradável e harmoniosa. O conteúdo do site está dividido em seis 
menus, o que permite uma navegação ainda mais fácil e prática.

A operação na nova fábrica ocorre desde fevereiro e os lançamentos na web foram realizados no mês de junho.
Siga o Magvit nas redes sociais, conheça os novos sabores e fique por dentro de tudo que está rolando.

MAGVIT NA WEB E SUA NOVA FÁBRICA

SITE

BLOG
O BLOG do MAGVIT mantém duas postagens semanais, com assuntos sobre saúde e bem-estar. 
No blog o usuário tem a possibilidade de interagir, deixando comentários. O objetivo é promover o 
relacionamento com o usuário da rede.

NotíciasNotícias
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Fanpage: a página oficial do MAGVIT no 
Facebook traz dicas de saúde e bem-estar, 
com assuntos relacionados ao importante e 
necessário mineral, o MAGNÉSIO.

Além das redes sociais, agora temos 
um canal no Youtube, com muitas 
novidades, desde storytelling² à 
demonstração de como fazer a 
ingestão do MAGVIT.

Curta a página e fique por dentro das novidades!

MAGVIT NA WEB E SUA NOVA FÁBRICA
magvitoficial

magvitoficial

¹A interface visual é o conjunto de elementos gráficos formadores de uma identidade visual de um conceito, produto ou serviço, possibilitando 
que a comunicação seja feita de forma equilibrada e esteticamente agradável.
²Storytelling é uma palavra em inglês, que está relacionada com uma narrativa e significa a capacidade de contar histórias relevantes. Em inglês a 
expressão “tell a story” significa: “contar uma história” e storyteller: é um contador de histórias.

NOVA FáBRICA
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SIPATMA 2016
Este ano ocorreu a primeira SIPATMA (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho e Meio Ambiente), 
envolvendo todas as Filiais simultaneamente no período de 27/06 a 01/07. 

Durante a semana, os colaboradores puderam participar de diversas palestras sobre segurança, meio ambiente, doenças 
sexualmente transmissíveis, reciclagem de lixo, alimentação saudável, simulados de segurança, além da Gincana do Descarte 
Consciente.

Filial Canoas/RS 

Filial Chapecó/SC 

Filial Maringá/PR

Filial Blumenau/SC 

Filial Barra do Sul/SC 

Filial Curitiba/PR

Capa
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GINCANA EM NúMEROS

GINCANA DO DESCARTE CONSCIENTE

O meio ambiente ganhou em 
primeiro lugar, assim como a 

conscientização dos colaboradores 
da Buschle & Lepper. Muito obrigado 

à Comissão Organizadora pelo 
projeto e pela dedicação. Foi um 

sucesso acima do esperado, todo esse 
engajamento obtido, fechando com 

chave de ouro a primeira SIPATMA”.

Marcelo Peregrina Gomez,
Diretor Geral

O consumo de eletrodomésticos e outros aparelhos semelhantes 
tem aumentado consideravelmente em todo o mundo, após a 
revolução tecnológica. Na medida em que são substituídos por 
novos, os itens velhos são descartados, muitas vezes, no lixo 
comum. Não recebendo o descarte adequado, esse lixo, que 
possui uma grande quantidade de substâncias prejudiciais, causa 
doenças e diversos problemas para o meio ambiente.

Visando sensibilizar os colaboradores quanto a esse problema 
e auxiliar com uma opção para o descarte correto desses 
materiais, este ano a SIPATMA lançou a Gincana do Descarte 
Consciente na qual os colaboradores se reuniram em equipes de 
quatro a sete pessoas, coletaram eletrônicos e eletrodomésticos 
sem utilidade e entregaram em suas filiais para obter pontos. As 
três equipes com maior pontuação foram premiadas, confira:

Mais de 19 toneladas de eletrodomésticos e eletrônicos sem 
utilidade tiveram seu descarte correto. Os objetos foram encaminhados para uma 
empresa recicladora. Totalizaram 42.658 itens coletados, entre eles: 

Equipe Turma do Chaves “Mais com Menos” - Matriz

Equipe Unidos pelo Futuro - Filial Chapecó/SC

Equipe U.F.C. Unidos Fortes ao Combate - 
Filial Curitiba/PR

1.112

204 Monitores
3.812 
Baterias

13.355

671 TVs

2.858 
Cabos

CelularesCDs

3

1

2
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Confira como foram as festas típicas de São João na Bel. 

Paralelo à festa Julina, os familiares dos colaboradores de Joinville/SC, tiveram a 
oportunidade de conhecer as instalações da Bel Matriz e Filial Joinville.

A data foi comemorada com futebol, comida boa e diversão, confira:

ARRAIá ANIMADO NA BEL

Filial Chapecó/SC Filial Maringá/PRFilial Curitiba/PR

FESTA DO TRABALHADOR

Filial Blumenau e Barra do Sul/SC

Filial Curitiba/PR Filial Chapecó/SC Filial Maringá/PR

Matriz e Filial Joinville/SC

Matriz e Filial Joinville/SC VISITA NA BEL

Eventos



Osmar Pereira
Auxiliar de Serviços Gerais
Filial Aubé

Mariane Kanzler Castelini
Analista Contas a Pagar Sr.
Matriz 

“Sólida, pulsante, saudável e determinada. Assim é minha 
trajetória de 30 anos na Buschle & Lepper. Faça o melhor que 
puder. Seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma 
proporção de seu esforço. Sou grata a todas as pessoas com que 
convivi e convivo pela parceria e pelo aprendizado de cada dia”.

Ademir da Silva – Joinville
Camila Regina de Souza do Amaral – Matriz 
Guaraci Monteiro – Curitiba
Luiz Carlos Mendes – Aubé
Sandro Rogério Lucolli – Joinville

Luiz Gustavo Cruz Schreiner – Canoas
Rogério Boselo – Maringá
Thaisa Paula Maier - Chapecó

Airton de Aquino – Joinville
Cristiane Kruger Schumacher – Matriz
Idomar Miguel – Barra do Sul
Rogério Clarinda – Joinville
Valerio João Batista – Matriz 

Liliane Klug – Matriz 

Eliane de Lima – Curitiba

Eliza Theilacker – Matriz

Osmar Sedlak – Barra do Sul

“Estou muito honrado por fazer parte desta empresa por tantos 
anos de minha vida. Gosto da minha profissão e das pessoas com 
quem trabalho. Nesta casa, aprendi muito do que sei, cresci muito 
como profissional, mas também como pessoa. Agradeço a todos 
que fizeram parte desta jornada comigo. Agradeço a minha 
esposa, que sempre esteve do meu lado, me incentivando nos 
momentos difíceis. Aos meus familiares e amigos da Buschle & 
Lepper. Agradeço também a Deus, por me dar capacidades para 
trabalhar e especialmente à empresa, que acreditou em minhas 
capacidades de vencer, há 30 anos. Muito obrigado”. 
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O que me faz ser trilheiro é estar em contato com a natureza 
de uma maneira diferente e radical. Enfrentar os obstáculos, 

a lama, os caminhos difíceis e chegar ao final de cada trilha e dizer ‘eu 
consegui’. Sentar na moto, sentir seu corpo arrepiar com o ronco do 
motor, sentir a adrenalina em cada desafio. Tudo isso é ser trilheiro. 
Temos uma equipe e sempre participamos de encontros de trilheiros da 
região. Participamos com a família e amigos. Já faz cinco anos que pratico 
esse esporte e a cada dia nossa equipe vem aumentando, pois o trilheiro 
tem uma frase que diz assim: ‘o barro suja a roupa, mas lava a alma’”.

Autor: Bruno Bettelheim

O autor faz uma radiografia das 
mais famosas histórias para crianças, 
apontando o verdadeiro significado, 
mostrando os processos psicológicos 
que ocorrem no cérebro da criança 
ao se deparar com os contos de fadas 
e, quão necessárias são essas histórias, 
para o desenvolvimento psicológico 
e social. A Psicanálise dos Contos 
de Fadas é uma obra de referência 
para as ciências psicológicas, que 
estudam o desenvolvimento infantil, 
para a pedagogia, para as artes e para 
as literaturas. 

A psicAnálise dos 
contos de fAdAs
Psicologia

Autor: Geraldine Brooks

Da Espanha de 1480 até a 
enfraquecida Sarajevo de 1996, um 
livro sagrado de valor incalculável 
é caçado por fanáticos políticos e 
religiosos. Seu destino está nas mãos 
de uma talentosa conservadora de 
livros: Hanna, e sua recuperação 
resulta em um mistério histórico 
arrebatador. A partir de pistas 
encontradas no próprio manuscrito, 
uma asa de inseto, manchas de vinho 
e um pelo branco, Hanna desvenda 
uma série de enigmas fascinantes e 
reconstrói as memórias do livro. 

Autor: Inácio Stoffel 

O autor apresenta, com estilo 
objetivo e sintético, a teoria e a 
prática de uma metodologia gerencial 
que facilita o atingimento das metas 
organizacionais e o desenvolvimento 
de Recursos Humanos. O método 
consiste num processo participativo, 
contínuo e sistematizado de 
planejamento, acompanhamento, 
avaliação e melhoria do desempenho, 
desenvolvido pelo autor com base 
em sua experiência em consultoria e 
pesquisa.

As memóriAs do livro
Romance

AdministrAção do 
desempenho
AdministrAção

Dica de 
Leitura

• 250g de bacon em pedaços;
• 1 cebola cortada em pedaços grandes;
• 250g de pernil ou lombo suíno cortado em cubos;
• 200g de linguiça calabresa;
• 300g de carne bovina;
• 3 tomates picados em cubos;
• ½ pimentão vermelho cortado em cubos;
• ½ pimentão amarelo cortado em cubos;
• ½ pimentão verde cortado em cubos;
• 2 xícaras de pinhão cozido e descascado;
• Sal e pimenta do reino a gosto.

Ingredientes:

Modo de Preparo:
Lave e corte o pinhão, já cozido e descascado, ao meio. Em uma panela, 
comece o preparo do entrevero. Deixe esquentando e acrescente um pouco 
de óleo, o bacon e deixe refogar. Após, coloque a carne suína. Tempere com 
sal e pimenta do reino. Coloque a linguiça e a carne bovina. Acrescente a 
cebola e o pimentão. Depois de refogar todos os ingredientes, coloque o 
tomate. Ele criará um caldo, que deixará a textura no entrevero. Por fim, 
acrescente o pinhão, misture e deixe cozinhando por aproximadamente 10 
minutos. Após isso, monte o prato.

Entrevero de Pinhão

Trilheiro
“O barro suja a roupa, mas lava a alma”.

Qual
o seu 

Hobby?

Dailson Mika, Vendedor Externo – Filial Curitiba/PR

Renata Féo Bozza, Analista de Marketing - Matriz
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