
Um ano cheio de desafios se encerra para que outro 
comece cheio de boas vibrações e prosperidade.

de gratidão
É tempo
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Durante o ano, foi realizada a segunda etapa da rees-
truturação da área produtiva de saneantes, visando me-
lhorias no sistema de Boas Práticas de Fabricação (BPF), 
redução de desperdícios e aumento de produtividade.

No mês de novembro, foi iniciada a operação de alguns 
equipamentos automatizados para a produção dos sane-
antes. Eles serão oportunos para elevar os controles das 
etapas críticas de produção e assegurar maior qualidade 
aos produtos.

A iniciativa também visa diminuir operações manuais, resultando na redução 
de interferência humana nos processos, além de melhorias nas condições 
do ambiente de trabalho.

A administração da produção será realizada com base no conceito Kanban, 
que facilitará o controle do fluxo de produção, pois trabalha de acordo com 
as necessidades dos clientes.

Em dezembro, será finalizada a primeira etapa do Projeto de Ampliação da Fá-
brica da Filial Barra do Sul/SC. Essa etapa consiste na automação do sistema de 
captação e hidratação de magnésio, que prevê a integração dos sistemas opera-
cionais e interliga os diversos processos em rede.

A integração do sistema permitirá monitorar, de forma on-line, as atividades da 
fábrica, com maior eficiência operacional e qualidade dos produtos fabricados.

fabricação de saneantes

Fábrica de barra 
do Sul eStá Sendo 
ampliada

Acreditar sempre, sendo otimista, mas mantendo ao mesmo tempo o 
controle da realidade. Agir no momento certo com seriedade, equilibrando 
com bom humor, confiando na equipe e na união das forças. Essa foi minha 
receita para 2016. Para o próximo ano, vamos acrescentar as conquistas 
e as sementes plantadas anteriormente, que somarão resultados para 
melhorar a vida de todos nós. Cada vez mais será importante a participação 
e contribuição de cada um, para juntos desenharmos um futuro de 
crescimento sustentável. Obrigado a todos por 2016! Boas festas!”

Marcelo Peregrina Gomez - Diretor Geral 
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PLÁSTICOORGÂNICO

COLETOR PARA

COPOS
DESCARTÁVEIS

NÃO RECICLÁVEL

PAPEL
DESCARTE

PAPEL
RASCUNHO

PAPEL NÃO RECICLÁVELPLÁSTICO METAL MADEIRA RESÍDUO PERIGOSO

AGORA É COM ELAS!

A Bel está focada em se destacar como 
uma empresa ambientalmente responsável 
e sustentável em todas as suas atividades.

A padronização dos coletores de resíduos, 
que hoje todos estão tendo contato, faz 
parte de um plano maior que envolve a 
Gestão de Resíduos e sua destinação cor-
reta.

A melhor separação aumenta a quantidade 

selecionada e o valor do resíduo passível 
de reciclagem e diminui a quantidade de 
resíduo não reciclável, consequentemente 
reduzindo o custo e aumentando a receita 
a partir da coleta seletiva. 

Contamos com a colaboração de todos em 
destinar corretamente o descarte.

Marcelo Peregrina Gomez
Diretor Geral 

meio
ambiente

Nós 
GaNhaMos,

o Meio 
aMbieNte
GaNha!

Em outubro e novembro, a Bel foi apro-
vada na Auditoria de Manutenção ISO 
9001-2008 (Filial Joinville/SC e Filial Barra 
do Sul/SC), recertificada no PRODIR (para 
todas as Filiais) e na norma HACCP para a 
Filial Barra do Sul/SC.

iSo 9001-2008, prodir e Haccp

Neste ano foi como se estivéssemos participando 
de mais uma olimpíada: estratégias, táticas, pre-

parações, treinamentos, suor, trabalho, noites insones. 
Mas podemos sorrir com medalhas conquistadas, de 
ouro, prata ou bronze, e em algumas ‘modalidades’ 
aprendemos com os nossos erros, trazendo para o 
próximo ano a sabedoria pela experiência adquirida. 

Sempre podemos aprender e melhorar o que nos 
propõem e a nós mesmos. Pudemos olhar ao redor e 

ver pessoas ao nosso lado, unidas com o mesmo objetivo e 
a determinação de um time vencedor. Chegamos no momen-

to do intervalo do jogo, descansar para, na próxima etapa, continuar 
vencendo. Feliz Natal e um Novo Ano de realizações”.

Márcio Francisco Gbur - Diretor 

Prezados colegas da Filial Canoas, mais um ano 
está chegando ao fim e mesmo com toda instabi-

lidade política e econômica podemos dizer que fize-
mos um bom trabalho. Graças a vocês nossa empresa 
cresceu e novas portas foram abertas. Toda dedica-
ção, cooperação e criatividade foram fundamentais 
para superar as adversidades. Agradeço pelo 
tempo que passamos juntos, trabalhando 
em harmonia e com o objetivo comum 
que foi trazer resultados positivos para 
nossa empresa. Desejo a vocês e aos 
seus familiares um Feliz Natal e um 
Ano Novo repleto de felicidade. Forte 
abraço”.

eduardo Miller endler - Filial 
Canoas/RS  
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magvit no encontro 
de anestesistas

O Dia Nacional do Campo Limpo, realiza-
do em Contenda/PR, em agosto, contou 
com a presença da Bel. O tema principal 
do encontro foi a logística reversa de de-
fensivos, que prevê a devolução de emba-
lagens para que tenham o destino correto.

dia
nacional do 
campo limpo
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notícias

Este ano de 2016 foi marcado por um grande desafio e um 
intenso trabalho com a abertura da Filial Embu das Artes. 
Passamos por muitas dificuldades, mas nunca colocamos 

em dúvida a nossa capacidade de superar os obstáculos 
que apareceram durante a jornada. Podemos nos orgulhar, ao 
olharmos para trás, e saber que construímos uma equipe apta 
a enfrentar desafios. Deixo aqui meu agradecimento pessoal a 
todos que contribuíram para o sucesso dessa jornada, desejan-
do um Feliz Natal e que 2017 seja repleto de 
conquistas. Muito obrigado!”.

Gilson Michasky - Filial Embu 
das Artes/SP

Nos dias atuais o mercado está cada vez 
mais complexo e a competitividade está em 

alta. Uma forma de poder amenizar as forças 
opostas é o fato de ter um capital interno de pessoas com-
prometidas no que fazem, realizando suas atividades de forma eficaz, ge-
rando mais do que se espera. Isso transforma um grupo de pessoas em 
uma equipe engajada rumo a um objetivo em comum. As adversidades 
existem para serem superadas e, por isso, vocês estão aqui, pois todos 
possuem no seu interior um guerreiro pronto para batalha. Nos alegra 
muito tê-los ao nosso lado para cada desafio recebido! Desejamos que 
2016 termine com a alegria do dever cumprido, sabemos que não ga-
nhamos todas as batalhas, mas não desistimos em nenhuma. E que 2017 
venha nos desafiar novamente, pois sabemos que essa equipe está prepa-
rada! Que Deus nos conceda saúde e sabedoria para trilhar os caminhos 
que surgirão. Obrigado aos amigos da unidade de Corupá. Desejamos um 
Feliz Natal e um excelente Ano Novo!”.

Nestor beckhauser - Filial Corupá/SC 

Os colaboradores Fagner Ca-
sagrande, Suelen Silva, Willyam 
Doim Fontoura e a bolsista Ca-
milla Regina de Souza Madeira 
participaram, em setembro, de 
um evento promovido pelo 
Conselho Regional de Quí-
mica de santa Catarina (CR-
Q-sC) em Florianópolis/sC. 
A iniciativa objetiva a qualificação 
sobre a preparação de amostras 
por diferentes métodos de de-
composição. 

O encontro abordou ainda as 
técnicas espectrofotométricas, 
em especial Absorção Atômica, 
para análise das amostras de-
compostas – a qual a Bel dispõe 
no Laboratório de Controle de 
Qualidade da Filial de Balneário 
Barra do Sul/SC. A técnica é 
utilizada para analisar elementos 
químicos dos produtos comer-
cializados pela Bel, com o intuito 
de garantir a qualidade dos pro-
dutos da linha de fundição, da 
linha agrícola e principalmente 
dos produtos da Bel Mag.

evento crQ

A participação da Bel no 6º Encontro de Edu-
cação Continuada para Anestesistas, propor-
cionou a divulgação do Magvit. O intuito foi 
promover e disseminar a cultura da promoção, 
prevenção e recuperação da saúde através da 
suplementação de magnésio. 

O foco do evento, realizado em agosto, em 
São José dos Pinhais/PR, foi a prescrição do ele-
mento magnésio para o aumento da qualidade 
e segurança do anestesista frente aos pacientes 
em procedimentos cirúrgicos. O consumo do 
magnésio, seja em momentos antecedentes, 
durante e/ou após tais procedimentos, agrega 
muitos benefícios, como o aumento da imu-
nidade e resistência às complicações cardíacas, 
bem como auxilia na terapia analgésica. 

Além disso, o consumo diário (dose de manu-
tenção) do magnésio foi extremamente ressal-
tado. A equipe presente teve a oportunidade 
de comentar sobre as vantagens do consumo 
do magnésio líquido, a possibilidade de uso 
por parte de diferentes públicos, como crian-
ças, adultos e idosos, já que o Magvit permite o 
ajuste de diferentes dosagens.



Feira na cHina é vitrine para a bel mag 

A Bel esteve entre os 
mais de 20.000 visitantes 

que puderam prestigiar a 
11ª edição da Merco-

agro, Feira internacio-
nal de Negócios, Processa-

mento e industrialização da Carne. Realizada 
em Chapecó no mês de setembro, a feira é conhecida 
por difundir tecnologias e conhecimentos a fim de ge-
rar a aproximação entre fornecedores e consumidores, 
promovendo o crescimento do setor. 

Promovido pelo Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agríco-
las no Estado do Paraná, o simpósio sindiadubos 2016 reuniu as 
principais empresas do segmento de fertilizantes do Brasil em outubro. 
O objetivo foi discutir e analisar resultados, tendências e o futuro do 
segmento de fertilizantes e do agronegócio no mundo.

SimpóSio 
SindiaduboS

notícias
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O Natal está se aproxi-
mando e nessa época tão 

especial é hora de renovar 
as esperanças, desejando 
muita paz, saúde, solidarie-
dade e prosperidade para 

todos. E neste clima de boas 
energias quero deixar registra-

do o meu agradecimento a toda 
equipe da Filial Chapecó, pelo empe-

nho, dedicação e comprometimento durante este 
ano que se finda. Desejando a todos um Feliz Natal 
e um próspero Ano Novo!!!”. 

odair Dalfovo - Filial Chapecó/SC

O ano de 2016 foi para a Filial Curitiba um ano de desafios e mudan-
ças. Foram dias de trabalho duro, de cobranças e muito empenho 

por parte de toda equipe. Podemos olhar o ano que termina e 
perceber que juntos percorremos um bom caminho, mas a 

caminhada prossegue em 2017 e precisamos continuar com 
o mesmo ritmo, pois agora estamos embalados com a satis-
fação de colher os frutos do bom trabalho. Que as festas de 
fim de ano sejam para todos, momentos de paz e alegria!”. 

Wagner Zimmermann - Filial Curitiba/PR 

Quero agradecer a todos as conquistas que alcançamos 
juntos e por todas dificuldades que conseguimos superar. 

Desejo que se despeçam do ano velho com muita alegria 
e recebam o ano novo com muita esperança e inspiração. Que o 
amor e a paz reinem em seus corações durante todo o ano. Boas 
festas e Feliz Ano Novo!”. 

Rodrigo tavares - Filial Blumenau/SC

Entre os dias 21 e 23 de setembro, a Bel participou como expositora 
da 15ª ICIF – International Chemical Industrial Fair em Shanghai, na 
China. O evento faz parte do processo de desenvolvimento de novos 
mercados para a Bel Mag, que possibilitou a apresentação do portfólio 
de magnésio e derivados para novos clientes do mercado asiático. 

A presença no evento também oportunizou contatos com novos 
fornecedores de produtos químicos para a Distribuição e também 
promoveu o estreitamento no relacionamento com fornecedores 
homologados participantes.



Promover o desenvolvimento e aper-
feiçoamento das competências alinhadas 
à Missão, Visão, Valores e Estratégia da Em-
presa, produzindo conhecimento e amplian-
do a visão de mundo. Esses são objetivos do 
programa Performar da Bel, que teve sua 
primeira turma iniciada no mês de outubro, 
formada por gerentes e coordenadores.

Os módulos trabalhados em 2016 
foram Análise das Demonstrações 
Financeiras, Habilidades Humanas, 
Produtos e Mercados – Química 
e Agronegócio, Suprimentos e Es-
tratégias de Negócio.

Foram realizados vários treinamentos de prevenção e com-
bate a incêndios, abandono  de área,  utilização de EPIs além 
de simulações  de emergências com vazamentos de produtos 
perigosos nas filiais.

No Dia da Árvore, 21 de setembro, a Bel parti-
cipou de uma ação com o Núcleo de Meio Am-
biente da ACIJ, para plantio de mudas de árvores 
na escola de Educação Básica Plácido Olímpio de 
Oliveira, em Joinville/SC. As mudas foram doadas 
pelo Parque Perini e o fertilizante pela Bel. 

SeguranÇa do trabalHo

No destaque, a simulação ocorrida em conjunto com a Defesa 
Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Militar em Chapecó.

brigada de emergência 
na Filial curitiba/pr

Na busca por mais segurança dos colaboradores e do 
patrimônio Bel, foi implantada em setembro a Brigada de 
Emergência na Filial Curitiba/PR.

A equipe conta com brigadistas das áreas administrativas e 
operacionais, os quais receberam treinamentos teóricos e 
práticos sobre primeiros socorros, prevenção e combate a 
incêndios entre outras situações de emergência.

programa
dia da árvore

notícias
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A todos os colaboradores da Filial Barra 
do Sul o meu agradecimento ao valoroso 
empenho e dedicação individual e coletiva, 

focalizando os objetivos e metas estabeleci-
das para o ano em curso e as melhorias obtidas 
em função da visão de criatividade existente em 

cada um e sua aplicação com compe-
tência. Desejo um Feliz Natal e 

os votos para que 2017 seja 
um ano de muitas realiza-
ções e sucesso”.

Roberto spitzner - 
Filial Barra do Sul/SC

Com muito carinho desejo a todos os colegas 
do Filial Içara um Feliz Natal e um próspero Ano 

Novo. Que o sentimento de amor, carinho, fra-
ternidade e compreensão se fortaleçam cada vez 

mais no coração de cada um de vocês. Desejo 
um 2017 cheio de energia, saúde e desafios, 
para que possamos colher nossas conquistas 
e realizações. Muito obrigado pela parceria, 
companheirismo, ensinamentos e compre-

ensão nesta nossa caminhada até aqui, dentro 
desta importante parte da história da Bel. Um 

grande beijo e um forte abraço a vocês e todos os 
seus familiares”.

ory Chaves Coelho Junior - Filial Içara/SC 



Miguel Antonio Bonkowski
Operador de produção III
Filial Barra do Sul

“Agradeço primeiramente a Deus por esses 30 anos de 
empresa Buschle & Lepper e em segundo aos supervisores, 
pela confiança, carinho e amizade. Obrigado por sempre 
acreditarem no meu trabalho, esforço e dedicação. Agradeço 
a todos colaboradores pela amizade e que possamos 
continuar juntos por muitos anos. Obrigado”.

Renata Féo Bozza – Matriz
Mario Garczal – Joinville
João Batista Pereira – Joinville
Luciano Gonçalves – Blumenau
Susana Gomes Silva – Curitiba

Gilberto da Silva – Barra do Sul
Juliano da Silva – Barra do Sul
Silvio Nunes – Barra do Sul

Silvio Celso Demarch –  
Blumenau

Selásio Radoll – Curitiba

Edilene Carneiro Rodrigues – 
Curitiba
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gente
nossa

Mais um ano se encerra, mais um ciclo se fecha e é 
tempo de fazer uma retrospectiva, olhar o caminho 

que foi percorrido, as metas e objetivos que foram re-
alizados. É tempo também, de olhar para frente, refazer 
planos, vislumbrar novos horizontes. Agradecemos pela 

oportunidade de fazer parte da nossa caminhada e 
por contribuir com o nosso sucesso. Esperamos 

que esta parceria continue em 2017. Boas 
festas a todos vocês! E que venha mais um 
ano de muito trabalho e muitas realizações 
profissionais e pessoais para todos”. 

sidney sebastião Deretti – Filial 
Joinville/SC

Final de ano chegou e a prin-
cipal pergunta é: valeu a pena? 

Espero que a resposta seja “SIM”. 
Você nasceu para vencer. Escolhas, 
foram muitas. A experiência só au-
mentou e agora você é melhor do 
que ontem e tem o dever de con-

tinuar crescendo e como uma rosa, 
desabrochar do que há de mais puro e 

verdadeiro, pois só assim nos tornaremos 
melhores. Desejo a cada colaborador os me-

lhores votos festivos e que a luz do novo ano brilhe e 
traga a todos novos desafios, novos projetos e muito 
sucesso. E que o Deus de cada coração possa enchê
-los de bênçãos”.

Rogério boselo - Filial Maringá/PR



Até meus 10 anos ouvia música sem dar muita importância, mas quan-
do meu irmão mais velho comprou um LP (disco de vinil) da Banda 
Pink Floyd, tudo mudou. A partir deste momento virei um aficionado 

por rock e passei a ser fã de várias bandas, como o próprio Pink Floyd, Genesis, 
Camel, Focus, Premiata Forneria Marconi, Jethro Tull, Supertramp e de bandas na-
cionais como Terço e 14 Bis. Aos 12 anos pedi ao meu pai uma guitarra e ele, como 
bom filho de espanhol, me deu um violão (guitarra para os espanhóis). Aos 14 anos 
comecei a tocar violão e a cantar. Aos 15 compus minha primeira música e participei, 
com uma banda formada às pressas, do festival de música do colégio, tocando uma 
guitarra emprestada. Passei a tocar em bandas de garagem até meus 25 anos, par-
ticipando de festivais de música em São Paulo e no interior. Depois disso fiquei em 
um período sabático, tocando somente em casa, até que aos 44 anos, no encontro 
de músicos de uma empresa que trabalhei, novamente voltei a cantar e tocar. Voltei 
também a compor com frequência. Em um estúdio em Rio do Sul/SC com a ajuda 
de dois músicos de primeira: o Marquinhos e o Rodrigo Mazera, comecei a gravar 
as minhas composições, que acabaram por virar um CD. Agora, já estou a caminho 
do segundo CD. O repertório é autoral que vai de pop rock, rock progressivo, 
hard rock, beirando um heavy metal. Quem quiser ouvir está disponível no site: 
www.palcomp3.com/crazypilgrim. A música virou paixão, a paixão virou música”.

autor: Mário sérgio 
Cortella
Bateu aquela preguiça de ir para 
o escritório na segunda-feira? 
A falta de tempo virou uma 
constante? A rotina está tirando 
o prazer no dia a dia? O filósofo 
e escritor Mário Sérgio Cortella 
desvenda as principais preocu-
pações com relação ao trabalho. 
Ele aborda questões como a 
importância de ter uma vida 
com propósito, a motivação em 
tempos difíceis, os valores e a 
lealdade. Um verdadeiro manual 
para quem tem uma carreira e 
vive se questionando sobre o 
presente e o futuro. 

por Que FazemoS o 
Que FazemoS? 
Qualidade de Vida

autor: Ma Jian
Escrita com beleza poética e pro-
funda ira, descreve a vida e quase 
morte de um jovem estudante, 
criando uma história deslumbrante 
e corrosiva sobre o doloroso pas-
sado recente da China e seu inquie-
tante futuro. Maio, 1989. Milhares 
de estudantes estão acampados na 
Praça da Paz Celestial em Pequim. 
O que começou como uma mani-
festação organizada contra o ritmo 
lento da reforma política perde a 
direção: pessoas de toda a China 
se unem ao protesto, e o grupo de 
estudantes fica perplexo diante da 
súbita influência que conquistou.

autor: harlan Coben 
Preocupados com o comporta-
mento cada vez mais distante de 
seu filho Adam - principalmente 
depois do suicídio de seu melhor 
amigo, Spencer Hill -, o Dr. 
Mike Baye e sua esposa, Tia, 
decidem instalar um programa de 
monitoração no computador do 
garoto. Os primeiros relatórios 
não revelam nada importante. 
Porém, quando eles já começa-
vam a se sentir mais tranquilos, 
uma estranha mensagem muda 
completamente o rumo dos 
acontecimentos.

peQuim em coma
Romance

conFie em mim
liteRatuRa

dica de 
Leitura

• 1 chocotone (qualquer marca);
• 200g de chocolate ao leite;
• 200g de chocolate meio amargo; 
• 1 caixa de creme de leite;
• Nozes, castanhas e frutas cristalizadas a gosto.

Ingredientes:

Modo de Preparo:
• Ganache para o recheio:  quebre em pedaços os chocolates em uma tigela e 
derreta em banho-maria ou no micro-ondas. Após derretido, misture o creme de leite. 
Como sugestão, pode adicionar uma pequena quantidade de licor ou outra bebida;

• Corte a tampa do chocotone, retire o miolo e reserve;

• Separe uma pequena porção do ganache para a
cobertura e o restante misture com o miolo picado
(quantidade a gosto). Em seguida, recheie o chocotone;

• Coloque a tampa, cubra com o ganache, decore
com as frutas cristalizadas e leve à geladeira. 

Uma delícia com café fresquinho!

Chocotone Trufado

Fã de RockQual
o seu 

Hobby?

Marcelo Peregrina Gomez, Diretor Geral – Matriz

eliane de Lima, Coordenadora 
Administrativa - Filial Curitiba/PR
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