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Desde 1943 estamos conquistando o mercado. 
Já contamos com mais de 12 mil clientes ativos 
e queremos ir mais longe. 
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Fundamental
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21 a 30 anos
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13%
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Esse é o jeito da Bel: valorizar as pessoas, olhar o mercado e promover o crescimento e o fortalecimento da 
relação com os seus parceiros, através da modernização de processos, ações ambientalmente responsáveis, pro-
porcionando melhor desempenho econômico com foco na sustentabilidade. 

Relatamos, a seguir, as principais ações realizadas no ano de 2016:

Escolaridade

Faixa etária

Tempo de empresa

Perfil dos colaboradores

resPonsabilidade social

Valorização 
das Pessoas

Para nós, é motivo de orgulho po-
der contar com colaboradores que 
dedicam grande parte da sua vida 
profissional participando e contri-
buindo para o desenvolvimento e 
crescimento da nossa empresa. No 
ano de 2016, foram homenagea-
dos 53 colaboradores por tempo 
de casa:  

Divertir os colaboradores e seus familiares e assim promover a in-
tegração e renovar os laços com a empresa tem sido uma prática 
constante na Bel. Para tanto, foram promovidas: a Festa do Traba-
lhador, Festa Julina e Confraternização Natalina.

10 anos - 23 colaboradores
15 anos - 8 colaboradores
20 anos - 2 colaboradores 
25 anos - 8 colaboradores 
30 anos - 5 colaboradores
35 anos - 3 colaboradores 
40 anos - 2 colaboradores
45 anos - 2 colaboradores

Homenagem Por TemPo de serViço

fesTas e confraTernizações

Nesta data especial, três colaboradores foram presentea-
dos com um jogo de jantar Oxford.

PresenTe de casamenTo
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Reconhecimento extensivo aos familiares, em que todos os colabo-
radores receberam uma cesta natalina.

Todos os colaboradores têm cobertura dos planos de saúde e odon-
tológico oferecidos pela empresa.

Pensando no futuro com mais segurança, mediante uma renda extra 
na aposentadoria, a empresa proporciona a facilidade de o colabo-
rador ingressar em um Plano de Previdência Privada por adesão.

Foram investidas mais de 10.000 horas em ações de treinamento, 
desenvolvimento e capacitação envolvendo todos os colabora-
dores.

Foram climatizados os espaços de convivência nas unidades de 
Curitiba e Joinville.

Tivemos 16 recrutamentos internos, 24 colaboradores promo-
vidos.

A ginástica laboral vem promover o combate e a prevenção ao 
sedentarismo, estresse, depressão, fortalecimento dos músculos, 
ligamentos, tendões e articulações. Melhora a flexibilidade, am-
plitude de movimentos e das estruturas que compõem as articu-
lações. Aumenta a energia, disposição, diminui os riscos com le-
sões no âmbito pessoal e profissional, proporcionando melhoria 
na qualidade de vida.

A nossa biblioteca tem à disposição de todos os colaboradores 
mais de 5.000 livros de diversas áreas e gêneros, além de outros 
itens como enciclopédias, atlas, periódicos, DVDs, vídeos, artigos 
e monografias.

Um ambiente de trabalho se-
guro e saudável é primordial 
para a sustentabilidade do ne-
gócio. Com as melhorias nos 
processos e os investimentos 
em novas máquinas e equipa-
mentos, a Bel fortalece ainda 
mais o seu elo de SEGURAN-
ÇA com os colaboradores, 
oportunizando postos de 
trabalho mais ergonômicos e 
proporcionando maior quali-
dade de vida. A preservação 
da saúde e segurança é mar-
cada por ampla atuação do 
SESMET, CIPAs e Brigada de 
Emergência, que em conjunto 
buscam minimizar os riscos de 
acidentes no trabalho.

Este programa visa reconhecer e premiar motoristas que não se en-
volvem em acidentes. Em 2016, os motoristas abaixo completaram 
05, 10 e 20 anos sem acidentes rodoviários com culpa, no exercício 
da profissão.

brinde de naTal 

Plano de saúde e odonTológico

PreVidência PriVada

TreinamenTo e desenVolVimenTo

esPaços de conViVência

recruTamenTo inTerno e Promoções

ginásTica laboral

biblioTeca

saúde, segurança e Qualidade 
de Vida no TrabalHo

Programa zero acidenTes 

PRECAVIDO
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Aproximadamente R$105.000,00 foram investidos em 
ações na comunidade assim identificadas: 
• Entidades Filantrópicas/Pessoa Física;
• Entidades de Ensino/Culturais; 
• Hospitais; 
• Bombeiros Voluntários/Órgãos Públicos; 
• Clube Esportivo e Recreativo;
• FIA - Fundo da Infância e Adolescência. 

Equipe vencedora - Filial Chapecó

relacionamenTo com a comunidade

PAPEL NÃO RECICLÁVELPLÁSTICO METAL MADEIRA RESÍDUO PERIGOSO

AGORA É COM ELAS!

Aproximadamente R$5.000.000,00 foram investidos 
em ações como: alimentação, saúde, transportes, se-
guro de vida em grupo, educação, capacitação, de-
senvolvimento profissional, eventos de integração, 
assistência social e Jobel. 

• Gestão de Resíduos e sua destinação correta, com o slogan 
“Agora é com Elas”. Foi realizada a padronização das lixeiras/co-
letores de resíduos, garantindo melhor separação, aumento da 
quantidade selecionada e diminuição da quantidade de resíduo 
não reciclável;

inVesTimenTos sociais

cerTificações

meio ambienTe

• Gincana do DESCARTE CONSCIENTE, envolvendo todo o 
grupo Bel. Tivemos a 1ª SIPATMA, que arrecadou mais de 19 
toneladas de materiais eletrônicos - o valor arrecadado foi in-
vestido na compra de lixeiras para a Escola E.B. Pedro Maciel, 
de Chapecó.

• Participação efetiva dos colaboradores Maciel F. Sedlak 
e Kethylin  C. V. da Silva, na Escola Dom Gregório War-
meling, durante as atividades de comemoração ao Dia da  
Árvore, junto com o NEA - Núcleo de Meio Ambiente - 
que é formado pelos alunos da escola e coordenado pela 
professora Evelyn Camilo. Os representantes da empresa 
fizeram uma explanação sobre a importância dos cuidados 
com o meio ambiente, envolvendo arborização, restin-
ga da praia, incentivando as crianças do projeto. Ao final, 
foram entregues aos alunos camisetas patrocinadas pela 
empresa – Balneário Barra do Sul/SC;

•  A Bel, com a participação do Núcleo de Meio Ambien-
te da ACIJ, participou do plantio de mudas de árvores na 
Escola B. Plácido Olímpio de Oliveira – Joinville/SC;

• DESPOLUIR - Programa Ambiental do Transporte 
da Confederação Nacional do Transporte CNT/Fetran-
cesc; 

• Destinação de pneus sucateados, baterias, óleos e lu-
brificantes em geral, mediante empresa credenciada;

• Tratamento da água proveniente da produção e oriun-
dos da lavação dos veículos, pisos, embalagens e equi-
pamentos;

• Ponto de coleta de embalagem para os agricultores e 
envio para reciclagem na ACODEPLAN - Mafra/SC;

• PRODIR - Processo Distribuição Responsável com BSI 
Group Certificadora, em todas as Filiais;

• ISO 9001:2008 com SGS Certificadora para a Filial 
Barra do Sul; 

• Recertificação SASSMAQ - Sistema de Avaliação de 
Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade, na Filial 
Joinville;

• Certificação ARLA 32 com o Instituto Falcão Bauer, na 
Filial Canoas;

• HACCP - Análises de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle - certificação relacionada à segurança dos ali-
mentos, com SGS Certificadora para a Filial Barra do Sul.
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cia de Gestão de Produtos Perigosos da Secretaria, em parceria 
com a Polícia Militar Rodoviária Estadual de SC. Participação da 
empresa com a disponibilização de veículo e colaboradores, ca-
pacitando 39 profissionais de várias instituições;
• Orientação e desenvolvimento de atividades referentes à 
separação de resíduos nos espaços da Escola E. B. Pedro Ma-
ciel e demais pessoas da comunidade.

Joinville/SC:
• Creche Conde Modesto Leal;
• Fundo Municipal de Amparo para a Criança e Adolescente;
• Instituto Escola de Teatro Bolshoi do Brasil;
• Conserto de viaturas da Polícia Militar. 

Curitiba/PR:
• Hospital Pequeno Príncipe;
• Fundo Municipal de Amparo para a Criança e Adolescente – 
Comtiba;
• Parceria em ações com a Unimed, promovendo cuidados com 
a alimentação e saúde.

Maringá/PR:
• Albergue Santa Luiza de Marilac;
• Campanha do Brinquedo - doação à entidade GERASOL.

Canoas/RS:
• Participação do SESC - evento para despertar a consciência 
feminina em prol do Outubro Rosa (prevenção do câncer de 
mama) e outras doenças; 
• Participação no PAM - Plano de Auxílio Mútuo (protocolo de 
emergência);   
• Palestra - Álcool e Drogas - Comportamento no Trânsito. 

A Bel, reconhecida pelos seus valores e forma de interagir com os diversos públicos com os quais se relaciona, está engajada em pro-
mover ações de responsabilidade social junto aos seus colaboradores, bem como na comunidade em que está inserida. Neste sentido, 
investe, estimula e promove as ações de cunho social e cultural, através da participação em projetos realizados por Instituições e/ou 
ONGs que atuam na realização de projetos sociais, tais como:

Blumenau/SC:
• Fundo Municipal de Amparo para a Criança e Adolescente – 
CERENE;
• Apae;
• Campanha do Agasalho, entregues na Casa Santa Ana - Cen-
tro de convivência de idosos;
• Contribuição para blitz educativa, mês da PAZ, em parceria 
com a A-CONSEG, Polícia Militar, Polícia Civil e demais entida-
des convidadas;
• Paróquia Sagrado Coração de Jesus;
• Comunidade Nossa Senhora da Glória;
• Capela Nossa Senhora Auxiliadora;
• Centro de Educação Infantil Padre Aldolino Guesser;
• Alimentos para realização do “Risoto do Bem”. O valor ar-
recadado foi revertido para a escola de futebol, mantida pela 
empresa Alumetal.

Balneário Barra do Sul/SC:
• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE;
• Bombeiros Voluntários;
• Contribuição para aquisição de medalhas aos atletas do 1º 
Passeio de Caiaque, Stand up Paddle, Natação e Corrida, em 
um evento de cunho esportivo, social e ecológico realizado pela 
Polícia Militar; 
• Doação para a Festa da Paróquia Nossa Sra. dos Navegantes;
• Doações para o “Projeto de Melhoria na Unidade de Aten-
dimento Jetel Mendes”, para melhoria no atendimento à co-
munidade;
•  Natal das Crianças da E.M. Vandelina Matilde Anacleto; 
• Botinas aos Bombeiros Voluntários.

Chapecó/SC:
• Simulado referente ao “Curso de Atendimento a Emergências 
Químicas com Simulado em via Pública”, promovido pela Gerên-

• Participação no 6º Encontro de Educação Continuada dos Anes-
tesistas, em São José dos Pinhais/PR. Evento proporcionou a di-
vulgação do Magvit, para aumento da qualidade e segurança do 
anestesista frente aos pacientes e procedimentos cirúrgicos;

• Participação na Semana de Engenharia Química e Engenharia de 
Alimentos - UFSC;
• Participação na Semana de Engenharia Química – UFPR.
• 13ª Feira do Livro de Joinville/SC;
• Apoio Cultural à Escola Pede Dança – Joinville/SC;
• Participação na 4ª Corrida e Caminhada Rústicas da Polícia Mi-
litar de Joinville/SC.

PaTrocínios e ações sociais 

Simulado realizado em Chapecó/SC
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O projeto MRP (Master Ressource Planning - Planejamento 
Mestre de Ressuprimento) está em estágio avançado de 
implantação. Através do Dynamics AX 2012, toda a 
demanda de compras, transferências e produções pode 
ser calculada internamente no sistema, levando em 
consideração a complexidade da cadeia de ressuprimento. 

Os itens de Química distribuição (exceto importação) e 
alguns itens de Bel Produtos já estão com as demandas 
sendo identificadas pelo MRP. Dentre os principais 
benefícios já percebidos estão o aumento da segurança do 
estoque para a operação, uma vez que as demandas são 
antecipadas.

Em breve será disponibilizada uma nova ferramen-
ta para comunicação interna e repositório de infor-
mações corporativas, o Portal Corporativo.

Através do Portal Corporativo os colaboradores 
terão acesso rápido a diversas informações como 
comunicados do RH, andamentos de projetos, 
lista de aniversariantes, lista de contatos internos, 
agenda de reuniões e eventos. Também será pos-
sível encontrar os arquivos corporativos que serão 
utilizados de forma colaborativa (como as pastas 
públicas de setores e comissões), bem como as 
publicações que atualmente se encontram no 
smartshare. 

ProJeTo mrP

PorTal corPoraTiVo
noVa ferramenTa Para a comunicação inTerna

O treinamento aos 
usuários está sendo 
realizado de acordo 

com as etapas de 
estruturação do Portal 

Corporativo.

Com o objetivo de elevar a produtividade com 
menor custo e excelência no nível de serviço 
prestado aos clientes, torna-se cada vez mais 
comum e essencial ao negócio buscar soluções 
e ferramentas que proporcionem este geren-
ciamento de recursos, qualidade do produto e 
entrega de serviço.

Pensando nisso e nas boas práticas de mercado, 
a Bel investiu na implantação do WMS, que é 
uma ferramenta de gerenciamento de estoque, 
espaço e equipamentos.

Entre as principais vantagens do sistema estão 
o aumento da produtividade, agilidade nos pro-
cessos de recebimento e expedição, controle 
operacional, redução do número de movimen-
tações, redução de erros na separação dos pedi-
dos, entre outras melhorias, através do software 
WMS e coletores de dados.

No mês de junho foi implantado o projeto piloto 
na Filial Joinville, no setor de Defensivos Agríco-
las. Para este ano ainda estão previstas as im-
plantações nas Filiais de Içara e Embu das Artes 
e, de acordo com o planejamento, nas demais 
unidades a partir de 2018.

A Bel entende que através da inovação, como a 
modernização dos processos de fabricação, a am-
pliação da capacidade produtiva e agora também 
a implantação do sistema WMS nos depósitos, é 
possível fortalecer seu diferencial competitivo. 
Além de aperfeiçoar os processos, agregando 
mais valor aos produtos e serviços prestados.

Wms (WareHouse managemenT sysTem)  
sisTema de gerenciamenTo de armazenagem 

EntEnda como funciona:
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A Bel Piscinas participou, entre os dias 15 e 18 de agosto, em São Paulo, 
como expositora, da EXPOLAZER & WELLNESS 2017 - evento de negócios 
especificamente dedicado à indústria de piscinas, spas, decoração e bem-es-
tar. Paralelamente à EXPOLAZER ocorreu a EXPOPAISAGISMO BRASIL, que 
tem como objetivo atender à crescente demanda de arquitetos, paisagistas e 
profissionais das áreas de lazer, na qual foi apresentada a Bel Jardim com a linha 
de fertilizantes para uso doméstico. A feira proporcionou diversos contatos 
comerciais em uma abrangência nacional. 

eXPolazer 2017

A Bel possui a certificação EcoVadis de avaliação de for-
necedores. Ela avalia itens relacionados à sustentabili-
dade e à responsabilidade social corporativa (RSE). Os 
resultados são compartilhados com os clientes, que em 
sua maioria são grandes corporações, as quais não estão 
apenas comprando e negociando com base no preço.

A participação da Bel como fornecedor avaliado reforça 
ainda mais o comprometimento e valorização da em-
presa sobre aspectos humanos, meio ambiente, práticas 
comerciais justas e compra sustentável. Isso engloba um 
cenário em que os clientes cada vez mais levam em con-
sideração esta participação de seus fornecedores para a 
tomada de decisão, já que tem se tornado essencial para 
a liderança na indústria a longo prazo.

A nova versão da ISO 9001 foi publicada em setembro 
de 2015 com o objetivo de manter a norma sempre 
relevante e atualizada. Ela define os requisitos para 
garantir padrões de qualidade com o objetivo de bus-
car a satisfação dos clientes e a melhoria contínua do 
desempenho das empresas.

A revisão trouxe mudanças estruturais na forma de en-
carar um sistema de gestão, ou seja, não se trata mais da 

elaboração de documentos, mas sim de uma mudança de 
postura. É uma oportunidade para ampliar o envolvi-

mento da liderança em torno do assunto “Qualidade”. 
Além de ser o momento ideal para revitalizar proces-
sos internos, de acordo com expectativas externas, 
ampliar a abordagem de risco para incluir ameaças e 
oportunidades e manter o fluxo de melhoria contínua 

para garantir que uma organização permaneça compe-
titiva a longo prazo.

ecoVadis

aTualizações da iso
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i enconTro comercial
Em um mundo corporativo cada vez mais dinâmico e competitivo as empresas 
precisam encontrar soluções que agreguem valores e façam com que elas se 
tornem mais sólidas perante as mudanças e inovações. Nesse cenário, a gestão da 
mudança tem ganhado cada vez mais destaque. Pensando nisso, a Bel promoveu 
entre os dias 2 e 4 de agosto, o I Encontro Comercial. Ele foi construído baseado 
nos pilares das competências, visão estratégica, visão corporativa e gestão da 
mudança. Estes conceitos foram trabalhados através de apresentações, dinâmicas 
e trocas de experiências.

No primeiro dia do evento, foram convidados gestores 
das áreas de apoio para realizar uma breve apresentação 
sobre os serviços prestados à área comercial. Os gestores 
das Filiais também realizaram apresentações sobre práticas 
comerciais. 

No último dia, foi reali-
zada uma visita à unida-
de de Barra do Sul, com 
o objetivo de acom-
panhar a evolução da 
ampliação da fábrica e a 
interação com algumas 
áreas, buscando conti-
nuamente maior atuação 
da Bel Mag no mercado.

No segundo dia, contamos com a participação de uma 
palestrante externa, Inêz Robert, Psicóloga, mestre em 
Administração de Empresas. Ela abordou o tema “O 
Processo de Mudança nas Empresas”, trazendo além do 
conceito, práticas e reflexões.
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Este movimento foi o iní-
cio de um grande processo 
para construção da mudan-
ça, que só continua quando 
entendemos a necessidade 
da troca e a busca de novos 
conhecimentos.

Caros colegas, é com grande satisfação 
que compartilho o sucesso do 1 Encon-
tro Comercial. Foi uma grata surpresa. O 
evento teve a participação dos gestores das 
Filiais, de alguns convidados representando 
os departamentos, que de modo especial 
colaboraram com o sucesso do evento. 

O objetivo, além de apresentar a nova 
gestão comercial, foi iniciar um processo 
de envolvimento em uma visão mais estra-
tégica de atuação. Pude perceber a dedi-
cação e o cuidado com os trabalhos apre-
sentados. Todos demonstraram empenho 
e emoção. Foi muito gratificante perceber 
essa atmosfera positiva.

Durante o evento ficou claro o compro-
metimento dos colegas, o que certamente 
facilitará a construção de um modelo cola-
borativo de gestão.

Estamos passando por um momento deli-
cado da economia, mas tenho plena con-
vicção de que juntos atingiremos patama-
res mais elevados de negócios.

A missão não será fácil. Conto com cada 
um de vocês, sendo a recíproca verdadei-
ra. Unidos trilharemos esse caminho por 
uma evolução sem limites. Sucesso a to-
dos!”

Alexandre Duque Sousa - Diretor 
Comercial.

“

9



Com o tema “A Segurança está em suas 
Mãos”, a Bel promoveu a sua 2ª Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho e Meio Ambiente – SIPATMA.

A entrega dos lacres foi realizada por membros da equipe de 
Barra do Sul e recebida pelo presidente e diretoria da APAE 

FILIAL BARRA DO SUL FILIAL BLUMENAU

FILIAL CHAPECÓ

FILIAL CURITIBA FILIAL JOINVILLE

FILIAL MARINGÁ

2ª siPaTma
a segurança esTá em suas mãos

Paralelo ao evento, também foi promovida a Campanha 
de Arrecadação de Lacres, que envolveu 78 colaboradores 
divididos em 16 equipes. Mais de 40kg de lacres de alumínio 
foram arrecadados e doados para a APAE de Barra do Sul.

Foram abordados temas importantes sobre a segurança pessoal, trabalho, trânsito 
e conscientização ambiental. Entre as palestras, pode-se destacar: Sem Sentido, 
Super-homem, Descarte de Resíduos, Direção Defensiva, 
Prevenção de Acidentes de Trabalho, DSTs e Segurança Pessoal.
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No dia 10 de julho, a equipe técnica da Bel, representada pelos colaboradores Alexandre Duque Sousa, Camilla 
Madeira, Salvelino Nunes e Willyan Doim, realizou o 1º treinamento na empresa Tovani Benzaquen Ingredientes. A 
equipe apresentou a unidade Bel Mag e demonstrou as mais diversas aplicações e os benefícios do magnésio, com o 
objetivo de desenvolver novos negócios. 

A Tovani está presente em todo o território nacional, por meio de uma equipe altamente qualificada composta por 
engenheiros de alimentos e farmacêuticos, oferecendo às indústrias matérias-primas únicas e suporte técnico espe-
cializado em todos os estágios do desenvolvimento do produto.

No mês de junho, entre os dias 14 e 15, foram realizadas as visitas aos clientes Nordmann, Rassmann – Magnesia, Lehmann & Voss e 
SternEnzym & Mühlenchemie. Durante as reuniões foi possível estreitar o relacionamento internacional e vislumbrar novos negócios para 
a Bel Mag.

No dia 28 de junho, o Sr. Alidor Lueders (Conselheiro da Bel), 
ministrou o treinamento sobre Processo Decisório: Equipes de 
Trabalho (Comitês ou Comissões). Foi uma excelente oportuni-
dade para esclarecer as dúvidas quanto ao funcionamento dessas 
equipes de trabalho, bem como aprofundar o entendimento a 
respeito do tema.

Conhecer as competências essenciais, saber no que queremos 
ser competentes, quais são as forças competitivas e entender os 
aspectos psicológicos que sustentam uma empresa (crenças, valo-
res, cultura), foram alguns dos assuntos abordados no workshop.

A Bel marcou presença no MAGFORUM 2017 – Magnesium 
Minerals & Markets Conference – um dos maiores fóruns de 
magnésio no mundo, que oferece apresentações de alto nível, 
cobrindo aspectos de oferta e demanda do mineral. O evento 
ocorreu entre os dias 11 e 13 de junho em Cracóvia, na Po-
lônia, e contou com a participação de Alexadre Duque Sousa 
e Salvelino Nunes.

Além de propiciar novos contatos comerciais para expansão, 
foi possível conhecer um pouco mais sobre o mercado mun-
dial de magnésio. Atualmente, 89% do volume de magnésio 
mundial é proveniente de minas e apenas 11% é extraído da 
água do mar, demonstrando que a unidade Bel Mag é uma 
seleta empresa de captação marinha.

PRINCIPAIS TÓPICOS APONTADOS NO EVENTO:

TreinamenTo TÉcnico

ProsPecção no mercado inTernacional

gesTão ParTiciPaTiVa

fórum PolÔnia 

“A conferência foi 
muito bem organizada 
e abrangeu todos os 
setores de magnésio, 
desde matéria-prima até 
consumidores finais”. 

Alexandre Duque 
Sousa – Diretor 
Comercial.

• Oportunidades de mercado em hidrometalurgia, 
retardantes de chama, ambiente, placa de cimento, 
soldagem, polpa e papel;

• Novas fontes e capacidades de abastecimento na Arábia 
Saudita, Austrália, Canadá.
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No mês de julho, ocorreu em São Paulo, o 46º Congresso Mundial de Química, re-
alizado pela primeira vez na América Latina. A equipe técnica representada por Bruna 
Fischer e Salvelino Nunes participou de várias palestras sobre Inovação e Tecnologia, 
que têm sido desenvolvidas de forma mundial. Também puderam conferir o Semi-
nário da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química) sobre o mesmo tema, 
porém, voltado ao mercado brasileiro.

As conferências e simpósios contaram com a participação de pesquisadores, que tra-
taram de temas de interesse da sociedade como: meio ambiente, energia, saúde, 
educação, inovação, nanociência, biotecnologia, química para medicamentos e ou-
tros. Entre os palestrantes estiveram vários nomes reconhecidos na química mundial, 
como o do professor Robert Huber (Prêmio Nobel em 1988); Ada E. Yonath (Prêmio 
Nobel em 2009) e SIR J. Fraser Stoddart (Prêmio Nobel em 2016); e empresas como 
3M, Petrobras, Oxiteno, Clariant, Solvay, Dow Química, Ecolab, Basf e IBM.

Realizado nos dias 18 e 19 de maio, na cidade de Domingos Martins/ES, o 
Encontro Base Forte da Syngenta, no segmento de Hortifruti de todo o Brasil, 
contou com a participação do colaborador Angelo Melo, da Filial Curitiba. Foram 
apresentados novos defensivos e alinhamento técnico Syngenta HF, para o 
melhor uso das tecnologias.

O Encontro Técnico Hortifruti, da Adama, foi realizado na ci-
dade de Ponta Grossa/PR, nos dias 20 e 21 de julho. Durante 
o evento, foi lançado um novo posicionamento técnico do 
fungicida para batata e tomate, BANZAI. O encontro reuniu 
técnicos de toda a região Sul do país. A equipe de vendas da 
Bel Agro estava presente no evento, com os colaboradores de 
Curitiba, Joinville e Blumenau.

congresso mundial de Química

enconTro base forTe 
syngenTa

enconTro 
TÉcnico
adama

bel forTalece Parceria emPresa X escola
Desde 2013, a Filial Curitiba tem recebido os alunos, da disciplina 
optativa de Adubos, Adubações e Reciclagem de Nutrientes do Curso 
de Agronomia da UFPR, para conhecerem o funcionamento de mistura 
de fertilizantes, liderados pelo Professor Luiz Antonio Corrêa Lucchesi. 
“É importante que os futuros profissionais tenham uma precisa ideia 
dos desafios enfrentados pelos empreendedores do ramo”, afirma ele.

A Bel já recebeu mais de 100 acadêmicos, todos unânimes em afirmar 
ter sido muito importante a experiência para a sua formação. 

Da mesma forma, a Filial Barra do Sul tem recebido visitas institucionais 
dos cursos técnicos e superiores da área química.  Este ano, já foram 
realizadas as seguintes visitas: acadêmicos do curso de Engenharia 

Química da Univali, Fameg, Unisociesc e acadêmicos do curso Técnico 
em Química do Instituto Federal de Santa Catarina. 

A Bel é única na América Latina que atua na extração de magnésio 
da água do mar. Com a oportunidade da visita técnica, os alunos 
podem conhecer um pouco sobre a história da empresa, sua atuação 
no mercado, a importância dos recursos naturais e o processo de 
produção de derivados do magnésio.

Esperamos que essa parceria com as escolas e universidades possa se 
intensificar e acreditamos na colaboração, na integração e na troca de 
experiências entre alunos, professores e empresas para formação de 
profissionais cada vez mais preparados.

Alunos do curso de Agronomia da UFPR

“O IFC Campus Araquari agradece imensamente a 
gentileza da Bel em ter recebido nossos estudantes 
e professores e esperamos contribuir cada vez mais 
na formação de bons profissionais para atuarem nas 
empresas e para o desenvolvimento da região”. 
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José Carlos Mafra 
Motorista de Caminhão III
Matriz 

“Primeiramente, agradeço a Deus por ter me 
dado saúde e muita sorte por estar aqui. 
Agradeço a família Buschle & Lepper pela confi-
ança em meu serviço e também aos amigos que 
conquistei ao longo destes 25 anos. Com humil-
dade e muita honestidade a gente chega lá. 
Muito obrigado”. 

Juraci Favretto – Chapecó
Dirceu Pereira Nascimento – Curitiba
Marlon Robson Biazin Conde – Curitiba

Alair Luiz de Mello – Matriz
Claudeci Frontino Vieira – Joinville
Claudiomar Martins – Barra do Sul

Jair Bachmann – Blumenau

Paulo Jaruo Kawaura - Curitiba

Wunibaldo Silvio Triches - Matriz
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A cada treino percebi a diminuição do estresse, ansiedade e preocupação diária. Além 
disso, a autoestima aumenta e com o passar do tempo é possível mensurar a evolução 
na luta, o controle com o próprio corpo e a mente. É uma modalidade de luta em que 
se treina o corpo e a mente e que revigora as suas energias para os próximos desafios 
dos dias que virão.”

Rafael iniciou essa luta, que hoje se tornou um hobby, por indicação de um amigo e 
é muito grato por estas novas experiências que tem vivenciado com o Jiu-Jitsu. Tem 
muita gratidão pelos ensinamentos que seu mestre, André Hohne, passa para ele e 
para os colegas, pois a cada treino há uma certa superação, de respeitar o próximo e 
ter persistência para conquistar a vitória.

Ele treina há cerca de um ano e relatou que o Jiu-Jitsu é conhecido como “arte suave”, 
pois tem como filosofia o equilíbrio e o controle total do corpo e da mente. É comum 
ouvir a expressão “OSS”, de origem japonesa, assim como a própria arte, se referindo a 
um tipo de cumprimento, como se fosse um “sim”, ou um “por favor”, ou até mesmo 
um “obrigado”.

Rafael João Severino, Conferente III - Filial Blumenau/SC

autor: Gilclér Regina
Qual a diferença entre o 
fracasso e o sucesso na vida 
das pessoas? Não há truque, 
nem varinha de condão ou 
poção mágica. O que existe 
é trabalho, forma de pensar 
e planejar com a adoção de 
estratégias. Não há crise que 
resista ao trabalho! Estes 
passos fundamentais, são 
chamados aqui de “A Essência 
dos Vencedores”, como um 
convite para visualizar novos 
caminhos e desafios e explorar 
novas oportunidades. 

a essência dos 
Vencedores
AutoAjudA

autor: ayrton Brandão 
Um romance intenso, com 
personagens autênticos, solida-
mente construídos, retratando 
as intensidades de sentimentos 
em desejos, paixões, atos de 
coragem, traições e vinganças. À 
Sombra do Cinamomo aborda 
em sua trama a busca incessante 
de Inácio Escarenha por respos-
tas ao desaparecimento de seu 
pai e as tentativas de conquistar 
o amor de Adelaide, que está 
prometida em casamento ao ra-
paz uruguaio Gonzales.

autor: fabio aresi
A obra reúne dezesseis contos 
com temas bastante variados, 
que vão desde dolorosas 
memórias e segredos do 
passado, seguem por medos, 
epifanias tardias e vão até 
angústias e psicopatias. Porém, 
há um fio condutor, um ponto 
em comum que interliga todas 
as narrativas: o flerte com os 
sentimentos do leitor.

Esses e outros livros você 
encontra à disposição na 
Biblioteca da Bel.

À sombra do 
cinamomo
RomAnce

dunas do sul e 
ouTras HisTórias
LiteRAtuRA BRAsiLeiRA 

Dica de 
Leitura

• 1 galinha caipira de aproximadamente 2kg;
• 4 espigas ou 2 latas de milho verde;
• 1 cabeça de alho picada;
• 1 cebola picada;
• 1 colher pequena de curry;
• 4 cubos de caldo de galinha; 
• Sal e pimenta do reino a gosto;
• Salsinha e cebolinha a gosto.

Ingredientes:

Modo de Preparo:
Limpe a galinha e corte em pedaços. Cozinhe e após a água secar deixe fritar, sem 
adicionar óleo. Acrescente os temperos (alho, cebola, sal, pimenta do reino e o 
curry) e deixe-os fritar. Adicione uma pequena quantidade de água. Em seguida, 
acrescente os cubos de caldo de galinha. Deixe a carne cozinhar por 30 minutos. 
O creme de milho verde é bem simples, basta ralar as espigas de milho, ou se 
forem em lata, escorrer a água, bater no liquidificador com um pouco de água. 
Depois de pronto, acrescente a galinha que está em cozimento, 
mexendo, até criar consistência. Por último, acrescente 
salsinha e cebolinha a gosto, mexendo para misturar. 
Rende 8 porções. Sirva com arroz branco e salada a gosto.

Galinha caipira
com creme de
milho verde

Jiu-Jitsu

“

Qual
o seu 

Hobby?

Luiz crovador,
Motorista de Caminhão II - Filial Blumenau/SC
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