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Notícias

A Buschle & Lepper, no dia 27 de abril de 2017, empossou e apre-
sentou para os acionistas, funcionários e mercado, sua diretoria 
executiva que irá liderar a gestão da empresa para a consolidação 
de metas e resultados.

Permanecem nos cargos, o Diretor Geral - Marcelo Peregrina 
Gomez, com mais de 30 anos de experiência como executi-
vo de mercado nas competências de gestão, vendas, inovação, 
engenharia da produção e qualidade e o Diretor Administrativo 
Financeiro - Márcio Francisco Gbur, com mais de 40 anos de ex-
periência como gestor nas áreas contábil, financeira, administra-
tiva, auditoria e controladoria, ocupando posições de liderança 
em sua carreira desenvolvida toda dentro da Buschle & Lepper.

A Diretoria Comercial agora está sob nova liderança de Alexandre 

Duque Sousa. Com mais de 35 anos de experiência como execu-
tivo do mercado de produtos químicos, com sólida carreira desen-
volvida na área de Comércio Internacional e Marketing, ocupando 
posições de liderança em empresas de grande porte.

Alexandre, com o Suporte das Diretorias Geral e Administrativa 
Financeira, assume o desafio de desenvolver novas negociações 
nacionais e internacionais, principalmente no portfólio da unida-
de de Balneário Barra do Sul que executa um processo pioneiro 
e único na América Latina, a extração de magnésio a partir da 
água do mar.

A nova estrutura executiva da Buschle & Lepper traz em sua 
competência liderança, força e equilíbrio para cumprir com os ob-
jetivos estratégicos da empresa.

A Filial Canoas passou a receber e realizar o envase de hipoclorito de 
sódio a granel no mês de março. Com esse projeto, a Filial terá maior 
flexibilidade de operação e atendimento aos clientes. Aumentando 
sua competitividade e expandindo as vendas do produto.

Em março, a Filial Barra do Sul/SC iniciou mais uma etapa do 
projeto de ampliação, que compreende a instalação do sistema 
de filtração de carbonato de magnésio. A instalação dos equipa-
mentos tem como objetivos, o ganho de qualidade e a redução 
de desperdícios. O sistema opera de forma totalmente auto-
matizada, gerando maior produtividade.

BUSCHLE 
& LEPPER 
APRESENTA SUA 
NOVA ESTRUTURA 
EXECUTIVA

ENvAsE dE 
hipoclorito
AgorA EM CANoAs

STATUS  dO  PROjETO  
dE  AmPLIAçãO  
BEl MAG

Marcelo Peregrina Gomez, Alexandre Duque Sousa, Márcio Francisco Gbur
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Os novos fertilizantes granulados Belgen HF e Belgen Cereais contam 
com inovação em suas fórmulas. Produzidos a partir de uma matéria-pri- 
ma de origem marinha, fonte de macro e micronutrientes equilibra-
dos com alta solubilidade para nutrição vegetal. Essa matéria-prima 

adicionada ao NPK disponibiliza seus nutrientes e aumenta a sua efi-
ciência no solo. Desta forma, o Belgen HF e Belgen Cereais atual na 
regeneração do solo, melhorando suas condições físicas, químicas e 
biológicas, permitindo maior qualidade e produtividade dos vegetais.

A ideia de elaboração da Linha de Fertilizantes Belgen, surgiu a partir do objetivo de atuarmos no segmento de especialidades. 
Agregando ganhos, tendo a recuperação do solo e também a nutrição das culturas. Durante um período de testes e aplicação 

em campo, chegamos nas formulações ideais para atingirmos os resultados esperados”.

Equipe técnica (André M. Pacheco, Andreias C. Ebert, Guaraci Monteiro e Samuel J. F. de Oliveira)

As Cápsulas Magvit+B6 suplementam o magné-
sio e a vitamina B6, a qual melhora a absorção 
do mineral. O magnésio, dentre as suas diversas 
contribuições, melhora a saúde óssea, o sistema 
cardiovascular, além de auxiliar nos processos in-
flamatórios. Estes ativos compartilham dos benefí-
cios relacionados principalmente à estimulação da 
imunidade, controle do estresse e da depressão. A 
vitamina B6 irá favorecer quem possuir falta de me-
mória, anemia, ajudará na qualidade da pele, unhas 
e cabelos e auxiliará as mulheres que possuírem 
STPM (Síndrome da Tensão Pré-Menstrual)”.

Camilla Regina de Souza Madeira,  Douto-
randa em Ciências Farmacêuticas.

BELgEN HF E CErEAIs

BELgEN grANuLAdos

NOVOS PROdUTOS BEL 
NUTRIçãO QUE VEm dO mAR

MAgvIt CápsuLAs

Além dos fertili-
zantes granulados, 
foram desenvolvi-
dos os fertilizantes 
foliares. Eles corri-
gem a carência nu-
tricional das plan-
tas, deixando-as 
mais resistentes. 
Também podem 
ser aplicados como 
adubação de ma-
nutenção, nas cul-
turas mais exigen-
tes, aumentando a 
performance das 
plantas e a produ-
tividade.

A Bel amplia o portfólio do MAGVIT 
com o novo suplemento de magnésio + 
B6 em cápsulas. 

O Magvit cápsulas possui magnésio e vi-
tamina B6 em sua formulação. A equipe 
de desenvolvimento buscou o que há de 
melhor no mercado para a composição.

A cápsula utiliza a tecnologia Softgel 
(cápsula mole), que facilita a deglutição, 
possui rápida desintegração e permite 
customização de cores que auxiliam na 
construção da identidade da marca.

BELgEN FoLIArEs
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A Convenção de Vendas 2017 foi um momento de difundir co-
nhecimento, apresentar pesquisas, inovações e os novos pro-
dutos desenvolvidos. O evento, ocorrido em 28 de janeiro, foi 
realizado em Joinville/SC, na Matriz.

Os participantes conheceram a nova estruturação das unidades 

de negócios Bel, os resultados de 2016 e as metas de 2017.

A equipe também visitou as novas instalações fabris dos sane-
antes e teve a oportunidade de conhecer toda a automatização 
do processo, ganho de produtividade e redução de custos, que 
será fundamental para a expansão de vendas. 

ConhEça o quE CoMpõE Cada opERação ESpECial BEl:

missao 2017

s

O tema escolhido, Operações Especiais, retratou de forma lúdica cada unidade de negócio Bel.

B2B Business to business: é uma expressão identificada pela sigla B2B, é a denominação do comércio estabelecido entre empresas (“de 
empresa para empresa”);
B2C Business to consumer: também business-to-customer, é o comércio efetuado diretamente entre a empresa produtora, vendedora ou 
prestadora de serviços e o consumidor final.

B2B (BuSinESS to BuSinESS) B2C (BuSinESS to ConSuMER)

• BEL MAG: derivados de magnésio para comercialização nacional e internacional;

• BEL QUÍMICA: commodities da distribuição química;

• BEL FUNDIÇÃO: produtos direcionados aos setores metalomecânico e galvanoplastia; 

• BEL AGRO: insumos agrícolas, herbicidas, fungicidas,  fertilizantes, sementes, substratos.

BEL PRODUTOS: produtos acabados 
destinados ao consumidor final.

23  convencao

de vendas

A

s

s
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Bel química
1º Hélio Mendes Calegari 
2º Marcelo César Alessio  

3º Paulo Jaruo Kawaura

Bel agro
1º Andreas Schenkel

2º Edegar Rosa da Silva 
3º Dirceu Pereira Nascimento

Bel Fundição
1º Jefferson Luiz Fischer Lau

2º Wuilton da Silva
3º Leticia Klug de Oliveira

Bel Mag
1º João Luís Raupp Batista

2º Maiko Christoffer dos Santos 
3º Carlos Eduardo Neves Teixeira

Bel produtos
1º José Neri Stefanes

2º Wuilton Da Silva
3º David Zimmermann dos Santos

CONfIRA OS CAmPEõES QUE PEgARAm AS 
mELHORES ONdAS Em 2016
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Ser conhecida na internet e possuir uma boa reputação na web é o desejo de todas as marcas, afinal com a mu-
dança de comportamento do consumidor e um movimento cada vez maior das pessoas na internet como fonte 
de informação, entretenimento, conhecimento e relacionamento, não há como abrir mão da presença digital.

Por isso, a Bel Piscinas iniciou o ano com um novo posicionamento digital. Além das melhorias no site, 
agora poderemos acompanhar semanalmente notícias no Blog, Facebook e Linkedin.

BLOg SITE

LINkEdINfACEBOOk

mARkETINg dIgITAL

BEL PISCINAS NA WEB E SUA NOVA fÁBRICA
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NOVA fÁBRICA AUTOmATIzAdA

CAmPANHA dE VENdAS 2016

PREmIAçãO

01 TV de
32 Polegadas

PREmIAçãO

01 TV de
49 Polegadas

PREmIAçãO

01 TV de
40 Polegadas

PREmIAçãO

01 TV de
40 Polegadas

PREmIAçãO

01 TV de
40 Polegadas

Conquista de maior número de novos clientes: Jurema Beatriz 
Garcia Mattos, Alexandre Dias dos Santos Wenguer e Sieg-
fried Hermann Tiedt

A automatização da fábrica foi concluída em abril, estamos prontos 
para crescer ainda mais nessas linhas de produtos.

BEL PISCINAS NA WEB E SUA NOVA fÁBRICA

Novo Cliente com maior faturamento:
Roseméri Maria Cisz Mendes

Coordenador da filial com maior número 
de novos clientes: Rodrigo Tavares
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gESTãO 
PARTICIPATIVA: 
uMA rEALIdAdE 
NA B&L

SAIBA COmO é A ESTRUTURA E fUNCIONAmENTO 
dOS COmITêS, COmISSõES, gRUPOS dE 
TRABALHO E REUNIõES, AQUI NA BUSCHLE:

processos Corporativos
Objetivo: garantir que os processos corporativos sejam eficazes, eficientes, confiá-
veis, auditáveis, estejam em conformidade com as regulamentações e com o siste-
ma de gestão corporativo (ERP), da forma mais simples possível e alinhados com a 
estratégia da empresa.
E-mail: comissao.proccorp@buschle.com.br 
Rh
Objetivo: proporcionar um ambiente de trabalho aberto às ideias, às mudanças, 
promovendo o desenvolvimento e crescimento das pessoas cujas opiniões são im-
prescindíveis para obter resultados, tomar decisões e evoluir.
E-mail: comissao.rh@buschle.com.br

Meio ambiente
Objetivo: trabalhar com propostas para melhoria ambiental, de modo a garantir que 
a empresa atenda às exigências legais, permitindo a continuidade dos negócios e sua 
sustentabilidade.
E-mail: cima@buschle.com.br

pesquisa, desenvolvimento e inovação (pd&i)
Objetivo: pesquisar e desenvolver produtos, trazendo inovação em soluções e pro-
cessos, atendendo à constante evolução do mercado.
E-mail: grupo.novosprodutos@buschle.com.br

Vendas e Marketing agronegócio
Objetivo: avaliar resultados e cenários, analisar portfólio e áreas de cobertura, pro-
por meios de mitigar riscos comerciais, sugerir modelos de negócio objetivando 
desenvolvimento de mercado em sintonia com o planejamento estratégico e com a 
Missão, Visão e Valores da empresa.
E-mail: comissao.agronegocio@buschle.com.br

Vendas e Marketing química
Objetivo: avaliar resultados e cenários, analisar portfólio e áreas de cobertura, pro-
por meios de mitigar riscos comerciais, sugerir modelos de negócio objetivando 
desenvolvimento de mercado em sintonia com o planejamento estratégico e com a 
Missão, Visão e Valores da empresa.
E-mail: comissao.quimica@buschle.com.br

qualidade de Vida
Objetivo: melhoria contínua do ambiente de trabalho, eliminando ou reduzindo a 
exposição dos colaboradores a atividades que possam causar acidentes e doenças. 
Apoiar hábitos e estilos de vida que promovam saúde e bem-estar entre todos os 
colaboradores.
E-mail: comissao.qvt@buschle.com.br

Controladoria e Finanças
Objetivo: propor normas e procedimentos para elaboração das Demonstrações 
Financeiras, definir políticas de crédito e cobrança de clientes, planejar o processo 
orçamentário, assim como propor medidas para redução do ciclo financeiro.
E-mail: comissao.controladoria@buschle.com.br

Comissões:  são grupos formados por uma 
equipe multidisciplinar, que tratam assuntos de 
elevada importância, dando suporte à Direto-
ria no processo de tomada de decisão. Além 
de atuar no processo decisório, a comissão 
tem como objetivos treinar, capacitar e de-
senvolver seus membros para desafios e res-
ponsabilidades maiores, assim como contribuir 
para o desenvolvimento de lideranças e pro-
moção da Gestão Participativa. É formado por 
no máximo cinco integrantes, a periodicidade 
das reuniões é mensal, com registro em atas.

Supervisão:  
Diretoria;

Coordenador:  
sim;

nº de participantes:  
máximo 05;

periodicidade:  
mensal;

Forma de Registro:  
ata.
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Gestão e/ou Administração Participativa é um mo-
delo de gestão atual e contemporâneo que enfatiza 
as pessoas que fazem parte da Organização. Neste 
modelo de gestão, os colaboradores participam e se 
envolvem com os objetivos e resultados da empresa, 
são parte integrante do processo decisório da orga-
nização.

A gestão participativa busca criar estruturas descen-
tralizadas, interdependentes e integradas, visando 
à provocação e o incentivo ao debate de ideias e 
apresentação de propostas para tomada de decisão. 
Todos os colaboradores podem apresentar propos-
tas via Comitês, Comissões, Grupos de Trabalho e 
Reuniões ou diretamente à Diretoria.

As propostas devem estar alinhadas aos objetivos 
da empresa que podem ser relacionados a qualquer 
assunto como: processos de melhoria, resolução de 
problemas, inovação, meio ambiente, projetos espe-
cíficos, redução de custos, entre outros, indicando 
atribuições, prazos, recursos necessários e os bene-
fícios esperados.

O modelo de trabalho em equipes multidisciplina-
res e interdepartamental, contribui na comunicação 
e no comprometimento para execução dos planos, 
tornando as decisões mais eficazes. Por isso a impor-
tância da formação de equipes multifuncionais para 
participarem do Processo Decisório, discutindo e 
apresentando propostas para gerar soluções e me-
lhorias.

Alinhado a este conceito, no ano passado, iniciamos 
o PERFORMAR – Plano de Desenvolvimento das 
Competências Organizacionais e de Carreiras na 
Buschle & Lepper, com o intuito de promover o de-
senvolvimento e aperfeiçoamento das pessoas, pro-
duzir conhecimento e ampliar a visão sistêmica dos 
participantes. Os conteúdos foram distribuídos em 
módulos como: Análise das Demonstrações Finan-
ceiras, Habilidades Humanas, Produtos e Mercados, 
Suprimentos, Planejamento Estratégico e Comunica-
ção. A primeira turma ainda está em andamento e 
para este ano, temos mais duas turmas programadas.

Desta forma, os colaboradores estarão cada vez mais 
preparados para propor ideias, participar de deci-
sões, assumir novas responsabilidades e/ou ocupar 
outras posições na Organização.



faça parte, participe ativamente das reuniões, grupos de trabalho, comissões, comitês, 
porque para nós suas ideias, experiências e conhecimentos fazem toda a diferença!

Comitês: são grupos que tra-
tam assuntos de elevada impor-
tância, com suporte e supervisão 
do Conselho de Administração. 
É formado por no máximo cin-
co integrantes que podem ser 
conselheiros, a periodicidade das 
reuniões é bimestral, com regis-
tro em atas. 

Rh
Objetivo: estabelecer as diretrizes estratégicas de RH de médio e longo prazo, difundir os princípios básicos da Governança Corporativa, 
manter plano de sucessão para Diretores, acompanhar a gestão de riscos relativos ao RH.
E-mail: comite.rh@buschle.com.br

Conduta
Objetivo: manter atualizado o Código de Conduta B&L de acordo com a identidade organizacional da empresa e demandas representa-
tivas da legislação e da sociedade em geral; proporcionar acesso e disseminar para todos os empregados e demais partes interessadas o 
conteúdo, as responsabilidades e o consequente cumprimento das diretrizes contidas no Código de Conduta da B&L; aconselhar e orientar 
empregados e demais partes interessadas da empresa sobre as diretrizes contidas no Código de Conduta B&L durante a condução de suas 
atividades diárias; gerenciar as atividades relacionadas ao Canal de Denúncia da B&L garantindo e respeitando os requisitos de disponibilidade, 
confidencialidade e integridade das informações.
E-mail: acessolivre@buschle.com.br

Bel Mag
Objetivo: estabelecer as diretrizes estratégicas do Projeto Inovação e Ampliação da produção de Magnésio.
E-mail: comite.belmag@buschle.com.br

Grupos de trabalho: são grupos formados para estudar, analisar e/
ou resolver um assunto específico de maneira pontual, uma vez re-
solvido este grupo deixa de existir. É formado por no máximo oito 
integrantes, o assunto tratado no grupo tem começo, meio e o fim. A 
forma de registro é em atas e a peridiciocidade é definida pelo próprio 
grupo de acordo com a necessidade. O suporte e supervisão fica a 
cargo de quem instituiu, pode ser a diretoria, GG, gestor, comissão 
ou comitê.

Reuniões: são convocadas pessoas para discutir, solucionar, bem como comuni-
car a maneira que os assuntos internos são tratados. Os assuntos podem ser espe-
cíficos de uma área ou não. Não há um número limite de participantes e acontece 
conforme necessidade, podem ser periódicas ou não, sendo periódicas a forma de 
registro é através de ata.  

Classificado como reunião, o Grupo Gestor – GG se reúne quinzenalmente com 
objetivo de acompanhar o alcance das metas corporativas, os indicadores de de-
sempenho das áreas, o controle orçamentário, o DRE, bem como projetos em 
andamento, investimentos e demais diretrizes do Planejamento Estratégico. Além 
da pauta fixa, trata de assuntos temáticos conforme a necessidade. Conta com 
suporte e supervisão da Diretoria e Conselho de Administração.

Supervisão: Diretoria, GG, gestor, comissão ou comitê;

Coordenador: sim;

nº de participantes: máximo 08;

periodicidade: conforme demanda;

Forma de Registro: ata.

Supervisão: sendo periódica, Diretoria,
                       gerente ou coordenador;

Coordenador: sendo periódica, sim;

nº de participantes: não limitado;

periodicidade: não obrigatória;

Forma de Registro: sendo periódica, ata.

Supervisão: Conselho de Administração;

Coordenador: sim;

nº de participantes: máximo 05;

periodicidade: bimestral;

Forma de Registro: ata.
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Foi realizado no dia 04 de março, em Joinville/SC, a 12ª Reunião Anual de 
Transportes. O evento teve início com o PMSC – Programa de Manutenção 
e Saúde do Colaborador. Além da verificação da pressão arterial e peso, 
este ano os participantes puderam realizar o exame de bioimpedância.

Durante o evento foram apresentados os principais objetivos para 2017, 
os resultados de 2016, assim como o tema do evento “Fórmula Eficiente 
– FE”.

A Fórmula Eficiente é composta pelos indicadores da área que juntos for-
mam a palavra CHAVE: Custo, Horário de Saída, Aproveitamento de Car-
roceria, Vasilhames e Eficiência Operacional. Também foram realizados os 
treinamentos com os temas Direção Defensiva e Homem X Máquina.

O Programa Zero Acidentes premiou os motoristas com 5, 10, 15 e 20 
anos sem acidentes com culpa, somando assim o total de 114 motoristas 
premiados no Programa Zero Acidentes desde 1994.

REUNIãO ANUAL dE TRANSPORTES 2017

O colaborador Vilmar Wilvert 
completou no mês de abril, 25 anos 
sem acidentes de trânsito. Ele é 
o primeiro a conquistar esse mérito.

10

Fique por 
dentro



Adalton de Souza da Silva
Cristian Cezar Barbosa
José Rafael Bernardo
Sandro Alves do Nascimento
Sandro Rogério Nicácio

Dalmiro Betinelli
Gilmar Germano Zils
José Vanderlei Lemes de Souza
Roberto Glaser Júnior

usto

orário de Saída

proveitamento de Carroceria

asilhames

ficiência Operacional

Maurício Vierczorquevecz

mOTORISTAS PREmIAdOS POR  ANOS 
SEm ACIdENTES
5 ANOS SEm ACIdENTES 10 ANOS SEm ACIdENTES

C

H

A

V

E

20 ANOS SEm ACIdENTES
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A Bel iniciou no segundo semestre de 2016 mais uma importante ação. 
Dessa vez, o esperado projeto de implantação do Software WMS - Ware-
house Management System, ou em outras palavras, Sistema de Geren-
ciamento de Estoques. O software é destinado às operações logísticas e 
considerado o mais avançado na atualidade.

A ferramenta tem como objetivos principais aumentar a eficiência e agilida-
de nos processos, melhorar o índice de acuracidade dos estoques, obter 
diminuição de custos, indicar a localização mais adequada à armazenagem 
dos produtos e aumentar a produtividade. Isso porque, realiza as movi-
mentações dos produtos através de coletores de dados e códigos de bar-
ras. O software assume o total controle do armazém, desde a chegada dos 
produtos, passando pelo armazenamento, expedição, até o carregamento 
para clientes ou transferências às filiais.

O WMS está sendo implantado com o objetivo de melhorar o gerencia-
mento dos estoques em toda a empresa, com primeira implantação na 
Filial Joinville e posteriormente nas outras filiais.

O evento tecnológico, realizado em 22 de fevereiro, se firma pela difusão das 
tecnologias agropecuárias disponíveis e em desenvolvimento. Busca apresentar 
alternativas de produção e os avanços tecnológicos desenvolvidos através das 
pesquisas que a Fundação ABC faz, além de apresentar as novidades que as 
principais empresas do ramo estão lançando no mercado.

A Feira Expodireto, realizada em Não-Me-Toque/RS, no dia 
9 de março, contou com 84 hectares, 511 expositores de 
máquinas agrícolas, tecnologia e defensivos, agricultura fami-
liar, equipamentos e a participação de 70 países. Passaram 
pela feira 240 mil visitantes. 

A 19ª edição da Festa Estadual da Ovelha em Campo Alegre, no Norte catari-
nense, contou mais uma vez com a participação da Bel. Promovida de 17 a 19 de 
março, reuniu cerca de 100 mil visitantes. O evento movimenta a região e o públi-
co pode degustar a gastronomia típica a base de carne de ovelha, conferir atrações 
musicais, exposições agropecuárias, além da feira de artesanato.

PROjETO WmS

20º SHOW TECNOLógICO 
dE VERãO

EXPOdIRETO

19ª fESTA dA OVELHA 

A BEL vIsItou NEstE prIMEIro trIMEstrE, EvENtos dE 
pEso No sEgMENto do AgroNEgóCIo.
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Adoli Pitz
Conferente de Produção
Barra do Sul 

“Agradeço primeiramente a Deus, por esses 30 anos dedicados à 
empresa Buschle & Lepper. Agradeço minha família, minha esposa 
Vanda e meus três filhos, que também foram colaboradores da BEL, 
inclusive um ainda continua, o Douglas Rafael Pitz. A todos os colegas 
de trabalho, pela amizade e o respeito, a família Spitzner, Sr. Reinaldo 
e a Sra. Anita. Aqui eu pude estudar, fiz faculdade, me tornei diácono da 
igreja católica, onde me sinto realizado. Como mensagem aos mais 
jovens, digo que trabalhem com honestidade, competência e esforço”. 

Honório Tadeu Zanolli – Matriz
Marisa Nass Zonta – Matriz
Ory Chaves Coelho Junior – Içara
Edemilson Luiz Carvalho – Joinville
Cristiane de Mattos da Silva Missio – Chapecó
Valdemiro Oliveira Santos – Curitiba

Gerson Luís Nunes – Barra Do Sul
José Maria Bergamim – Joinville

Luciane Ferreira de Andrade O. da Luz – Matriz

Marino Soares Pereira – Barra Do Sul

Hélio Mendes Calegari – Içara

Mariléa Kanzler Silveira
Analista Comercial
Joinville

“Agradeço a todos que estiveram e estão comigo nesta jornada e, 
principalmente, a Deus. Como sempre digo, tenho muito orgulho em 
fazer parte desta grande ‘Família: Buschle & Lepper’”.
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gente
Nossa



Ainda me lembro que por volta de 1989, no Dia Mundial do Rock, 
minha professora de português fez a árvore genealógica do Rock. 

Desde então, nasceu uma curiosidade muito grande nesse gênero, que aprendi a 
apreciar. Fui a uma loja de discos no outro dia e pedi para gravar uma fita cassete 
dos Beatles e do Led Zeppelin. Começava ali minha paixão por colecionar fitas e 
vinil. Passei da transição do vinil para o CD, deixando o mesmo de lado por um 
bom tempo, o qual voltei a colecionar novamente em 2010. Minha coleção só 
vem aumentando, já são 500 vinis e 2.500 CDs”. 

Autor: Martin Cruz 
Smith
Um corpo apareceu boiando 
na Baía de Havana na manhã 
em que Arkady Renko chegou 
de Moscou. Um dia antes, 
tinha recebido uma mensagem 
da embaixada russa em Cuba 
pedindo que fosse para lá 
imediatamente, pois seu amigo 
Pribluda tinha desaparecido. 
Os cubanos insistiam que 
aquele cadáver encontrado 
nas águas era de Pribluda, mas 
Arkady não parecia convicto 
disso. 

HAVANA
Romance

Autor: Frederick Forsyth
Nos recônditos de Washin-
gton existe uma lista curta e 
ultrassecreta na qual constam 
nomes de pessoas que re-
presentam grandes riscos aos 
Estados Unidos. Sua mais re-
cente adição é o Pregador, um 
terrorista que realiza sermões 
on-line incentivando jovens 
muçulmanos a assassinar figu-
ras políticas e depois se suici-
dar por Alá. Não se conhece o 
nome, o rosto ou a localização 
do Pregador. Assim, o caso é 
passado para o Rastreador, um 
experiente oficial, com a mis-
são de identificar, localizar e 
eliminar essa ameaça.

Autor: Alexandre Luzzi 
Las Casas
O autor transmite as principais 
técnicas utilizadas para o 
desenvolvimento de qualidade 
em serviços, desde a mudança 
da cultura organizacional até a 
aplicação das técnicas tradicio-
nais da qualidade.

A LISTA
Ficção

QUALIdAdE TOTAL 
Em SERVIçOS
administRação

dica de 
Leitura

• 1 barra de chocolate meio amargo;
• 2 colheres de manteiga sem sal;
• 2 ovos inteiros;
• 2 gemas;
• 2 colheres de trigo;
• 2 colheres de açúcar.

Ingredientes:

Modo de Preparo:
Quebre a barra de chocolate meio amargo em pedaços e derreta em banho-ma- 
ria. Quando o chocolate começar a apresentar-se mole, adicione os demais 
ingredientes (manteiga, ovos, gemas, trigo, açúcar) aos poucos, sempre mexendo. 
Cuidado, não deixe a água abaixo da panela ferver. Caso aconteça, desligue o 
fogo e continue misturando os ingredientes até conseguir uma textura homogênea. 

Coloque a massa em forminhas para Petit Gateau, leve ao 
forno (pré-aquecido a 180 graus) por 6 a 7 minutos, a 

temperatura varia de forno para forno. Após, é só 
montar sua sobremesa em um prato bonito com 
sorvete, calda de chocolate e morangos. Bon appétit! 

Petit Gateau

O colecionador 
de vinil e CD

Qual
o seu 

Hobby?

Dirceu Pereira Nascimento, Vendedor Interno - Filial Curitiba

Fernanda E. Correa de Oliveira,
Analista de T&D - Matriz 
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