
05 Natal

Viajar é bom, mas todo cuidado é pouco para evitar doenças e problemas típicos do Verão. 
Por isso, preparamos algumas dicas para você.

Dicas de Viagem

06 Bud indica 

A COLABORADORA CARINE FERNANDA 
PIECKOCZ, DO SETOR DE TOALHAS, 
JÁ FOI DUAS VEZES PARA IBIRAMA, 
FAZER RAFTING NO RIO ITAJAÍ-AÇU. 
ELA INDICA O PASSEIO PORQUE 
CONSIDERA PRÓXIMO DE SÃO BENTO 
DO SUL (162 QUILÔMETROS, CERCA 
DE TRÊS HORAS DE VIAGEM) E UMA 
EXPERIÊNCIA MUITO BOA.

A COLABORADORA MARGARETE 
GANZAVA, DA TECELAGEM, VIAJOU COM 
AS INTEGRANTES DO CLUBE DE  MÃES 
(CLUBE DE ARTESANATO E PINTURA) DA 
BUD. ELA E MAIS 52 MULHERES FORAM 
ATÉ A ILHA DO MEL, NO PARANÁ.

Eu não conhecia ainda, mas indico 
a viagem porque o local é muito 

bonito e o passeio é divertido. A diversão 
começa na travessia de barco para 
chegar até a ilha, que leva meia hora. 
E quem for na Ilha do Mel não pode 
deixar de visitar a Baía dos Golfinhos. 
Nós saímos de manhã e voltamos à noite, 
visitamos as praias ao redor da ilha e as 
grutas. Tudo é muito lindo.”

É divertido descer o rio em 
cima do bote com mais oito 

pessoas. A gente aprende com 
o instrutor a remar da maneira 
correta e também a importância 
de trabalhar em equipe, pois todos 
precisam trabalhar juntos para não 
cair na água. Eu fui com a Brigada 
da empresa, mas qualquer pessoa 
pode reunir os amigos e ir até lá. Eu 
indico o passeio, vale a pena.”

Kelvin Magali Feuser, da 
Confecção de Toalhas, não perde 
a Festa de Natal desde que a filha 
era mais nova, hoje está com nove 
anos. “A festa é uma oportunidade 
para estar com minha filha 
e vê-la se divertindo é muito 
gratificante. Parabéns à Bud por 
nos proporcionar esse momento.”

Fernanda de Oliveira Hortz, da 
Fiação, está na empresa há cinco 
meses. Participou pela primeira vez 
da festa e aprovou a iniciativa. “Não 
são todas as empresas que dão esta 
oportunidade. É um dia que temos só 
para curtir o filho e a família, porque, 
às vezes, no dia a dia não temos muito 
tempo. Muito divertido.”

Edemar Nalevaia, do Urgimento, 
também esteve pela primeira vez na 
festa. Ele foi com a filha e a esposa. 
“Trouxe minha família, já encontrei 
amigos e está tudo muito bom. Minha 
filha estava bem animada para 
participar. Acompanhou a chegada 
do Papai Noel e está se divertindo. 
Parabéns à Bud.”  

A magia e os encantos do Natal

Cuidados com a saúde no Verão!

O clima de Natal está por todos os lados
Esta capa do Bud Acontece é especial! Ela foi elaborada para mostrar como o 
clima de Natal se espalhou na empresa com as lindas decorações feitas pelos 

próprios colaboradores. 

Quer participar do Jornal Bud Acontece com receita, dicas de livro ou 
lugares para visitar? Envie um e-mail para eusoubud@buddemeyer.com.br
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ALIMENTAÇÃO: PELE:

EXERCÍCIOS FÍSICOS:HIDRATAÇÃO:

Tenha atenção à qualidade dos 
alimentos oferecidos nas ruas e nas 
praias por ambulantes, já que ficam 
expostos por muito tempo sem a 
devida refrigeração. Sempre que 
puder prepare a refeição em casa. Dê 
preferência para frutas, verduras e 
legumes.

Use roupas leves, evite locais com pouca 
ventilação, utilize barracas, chapéus 
e passe o protetor solar, mesmo em 
dias nublados. Evite ficar com roupas 
molhadas e coloque  proteção ao se sentar 
na grama e areia para evitar micoses, 
assaduras e contaminações. A exposição 
solar deve ser evitada entre 10h e 16h.

O melhor horário para fazer exercícios é 
antes das 9h ou depois das 17h. Assim você 
aproveita o Verão sem contratempos e com 
boa saúde!

No calor, a perda de água através da 
transpiração é muito intensa. Por isso, 
hidrate-se a todo momento com 
água pura ou saborizada, mas sempre 
fresca. Essa hidratação também pode 
ser complementada com frutas como 
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Fonte: Marli T. R. Luy e Luana 
Pankewicz, do Ambulatório Médico
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No dia 9 de dezembro, a Festa 
de Natal celebrou a magia e os 
encantos natalinos. Foi um dia 
de muita alegria e diversão com 
brincadeiras, presentes e a chegada 
do Papai Noel, que este ano esteve 
acompanhado da Mamãe Noel, 
para surpresa das crianças. Os 
colaboradores e seus familiares 
aproveitaram o domingo ensolarado 
para confraternizar.



As conquistas que queremos Ampliação da Área de Armazenagem da Tinturaria

Equipe da Bud disputa Estadual dos Jogos do Sesi

02 Propósito

O ano de 2018 está acabando, momento de rever o que passou, analisar e melhorar. 
Em 2019 desejamos mais acertos, mais orgulho, mais vitórias e muito mais união. Vamos trabalhar juntos para crescer e alcançar 
nossas metas e objetivos. Aqui na Bud é assim, queremos que você, colaborador, sinta orgulho em estar aqui, sinta-se bem em fazer 
parte deste grande time, que trabalha com excelência, e nos acompanhe nesta trajetória de sucesso.

Mensagem de 

 A Diretoria

Passamos um ano de grandes suspiros, mas podemos dizer que 2018 terminou melhor do que começou.
Se a viagem que nos trouxe até aqui nem sempre foi por estradas boas, também não saímos do rumo. Pela primeira 
vez, nos últimos quatro anos, passamos sem muitas máquinas paradas e com um pequeno crescimento em 
relação a 2017. Isso permitiu que terminássemos o ano com cerca de 45 funcionários a mais do que no ano anterior. 
Pode parecer pouco, mas é a primeira vez em vários anos que isso acontece. Depois das eleições parece que a maioria 
das pessoas tem maior confiança no futuro, apesar de que não podemos nos iludir, pois os problemas a resolver 
ainda são grandes.

Na Buddemeyer nunca deixamos de investir em novas máquinas, na melhoria e na modernização de processos 
produtivos e de informações, e temos um ambicioso programa até o final de 2019.  Vamos ter uma nova engomadeira 
e junto com a atual serão transferidas para a unidade de Fragosos. Para isso, um novo prédio está sendo construído 
para abrigar o depósito de algodão e o atual, por sua vez, será usado pelas engomadeiras e pelo urdimento. Isso 
libera espaço para que possamos crescer na área de confecção e logística. Falando na área de logística, estamos 
também fazendo uma adequação no prédio alugado do Centro de Distribuição para movimentar todo o estoque 
de projetos especiais e de importações. Vamos ainda fazer um grande investimento na área da Tecnologia da 
Informação que dará suporte a nossos projetos por muitos anos. 

Silvio está conosco há nove anos. 
Segundo ele, é bom estar aqui, 

em um ambiente onde todos 
trabalham unidos, como uma 

verdadeira EQUIPE.

Trindade está há cinco anos na 
Bud. Ela fala sobre como foi bem 
recebida na empresa e que, além 

da sua família, todos sabem do 
orgulho que tem por trabalhar 
na Bud. Trindade resume tudo 

isso em GRATIDÃO.

Ter um emprego já é uma conquista, mas ter tudo aquilo que 
ele pode nos proporcionar é melhor ainda. 

Não é só o dinheiro, mas a alegria e o aprendizado 
compartilhados todos os dias, as amizades que se formam, as 
histórias que podem ser contadas para a família e os amigos, 
um lar que se forma e uma nova maneira de enxergar a vida.  

GILBERTO COMPLETOU 
13 ANOS DE TRABALHO 
CONOSCO. DE ACORDO COM 
ELE, DESDE QUE COMEÇOU AQUI 
CONQUISTOU MUITAS COISAS, FORMOU 
UMA FAMÍLIA LINDA, APRIMOROU SEUS 
CONHECIMENTOS, ESTUDOU MAIS, TEVE 
OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO NA 
EMPRESA E NA VIDA PESSOAL. 

Ivone está há 24 anos na Bud. Se emocionou ao falar do ORGULHO que 
tem em trabalhar aqui, como se sente bem e que a aposentadoria não 

vai afastá-la da sua segunda família.

A equipe de futsal da Bud foi campeã na etapa 
regional dos Jogos do Sesi 2018 e com o título em 
mãos seguiu para a etapa estadual, que aconteceu 
nos dias 24 e 25 de novembro, em Blumenau.

O setor da Tinturaria recebeu melhorias que trouxeram benefícios para os colaboradores. Segundo Marco Evandro Rank, gerente 
da Tinturaria, a localização dos tecidos, a organização, a limpeza, a qualidade do trabalho diário e a ergonomia são alguns fatores que 
melhoraram depois da ampliação das estantes. “Passamos a ter o estoque de tecido cru mais organizado e de fácil manuseio, mantendo 
a qualidade do artigo, a melhora ergonômica e o aumento da produtividade”, destacou.

A equipe representou muito 
bem a empresa. Na final 
foram três jogos, ganharam o 
primeiro por 3x0, o segundo 
perderam por 3x0 e o terceiro 
terminaram empatados com 
três gols. A equipe ficou em 
terceiro lugar na final e trouxe 
para casa um troféu do 
campeonato.

Sem dúvida nenhuma, tenho 
orgulho de dizer para meus amigos 
que trabalho na Bud. O ano de 2018 
foi muito bom, com novas experiências 
profissionais e pessoais. Espero que 2019 
seja um ano de mudanças e realizações, 
com muita saúde, paz e respeito ao 
próximo”, falou Silvio José Cavalheiro 
da Silva, da Tinturaria.

Eu tenho gratidão por tudo 
que recebi desde que entrei aqui. Tenho 
tanta coisa para falar, pois tenho o 
maior orgulho dessa equipe. Espero 
que em 2019 os novos colegas sejam 
bem recebidos também para terem a 
felicidade e satisfação que eu tenho em 
fazer parte da Bud”, afirmou Trindade 
de Fátima Corrêa Hesselmann, da 
Logística.

Agora, com 2/3 de prateleiras a mais, 
investimento de R$ 248 mil, a capacidade 
de estocagem subiu para até 135 toneladas, 
praticamente todo material é armazenado 
de maneira mais ágil e organizado.

O estoque de tecido cru pode chegar a 145 
toneladas. A capacidade das estantes era de até 
85 ton e em algumas épocas do ano eram geradas 
mais 50 ton que acabavam ficando no chão, 
dificultando o manuseio e gerando sujeira.

VOCÊ JÁ VISITOU O SITE EU SOU BUD?
Eu Sou Bud é o nosso espaço para compartilharmos fotos, vídeos, histórias interessantes 

e tudo o que acontece na Bud. Dá uma espiadinha lá e fique por dentro de tudo.
www.eusoubud.com.br

(Em pé:  André, Maycon, Edinei, Diego, Felipe, Marciano, 
Rafael e Edemilson. Agachados: Lucas, Cesar, Leonir, 
Gilmar, Edenilson e Luan)

É uma das primeiras empresas que 
trabalhei e tudo que conquistei nos últimos 

13 anos posso atribuir a ela. Falo para os amigos 
que vale a pena buscar uma oportunidade aqui. 
É uma empresa comprometida com os funcionários, 
me ajudou nos estudos, está sempre pronta a 
conversar e melhorar, temos ótimos benefícios 
como a participação nos lucros, transporte gratuito, 
refeição de ótima qualidade e oportunidade de 
crescimento interno. Para o novo ano espero que 
tenhamos paz no trabalho, objetivos alcançados, 
saúde e que a empresa cresça mais ainda, assim 
crescemos juntos”, ressaltou Gilberto Resende 
Macedo, do Almoxarifado.

Não estou pronta para parar. Nesses 
24 anos aprendi a amar tudo aqui. 

Todos os dias aprendo uma coisa nova. Quando 
cheguei achava que eram toalhas prontas, não 
tinha noção do processo. Para mim, a empresa 
é perfeita e falar da Bud enche meus olhos de 
lágrimas. Me emociono pelo orgulho que tenho 
em acordar todos os dias para vir trabalhar. Ao 
longo desses anos já passei por dificuldades 
pessoais e os responsáveis da empresa sempre 
estenderam a mão para me ajudar e me 
apoiar. Para 2019 desejo todas as coisas boas, 
principalmente saúde, porque dinheiro é bom, 
sucesso é bom, mas ter saúde para realizar 
todos os nossos desejos não tem preço”, falou 
Ivone Maria F. Gonçalves, da Fiação.

conquistar com você. 

Esperamos chegar no final de 2019 com a mesma energia e ânimo que estamos terminando 2018. Mas para tudo 
isso temos que agradecer a Deus, que nos indicou os caminhos neste ano difícil e pedir que Ele siga nos orientando 
nos caminhos do bem e da prosperidade.

Queremos agradecer também a todos que colaboraram com a empresa para que o sucesso fosse alcançado.
Que o Natal que se aproxima seja de bênçãos para a família de cada um que venha a ler estas palavras e que o ano 
novo seja o anúncio de um ano cheio de realizações. Que Deus oriente e abençoe cada um de vocês e seus familiares. 
Esses são os votos dos gestores da Buddemeyer S.A., Buddemeyer Acabamento Têxtil e da Casa Almeida.

04 Geral03 | 

Buddemeyer S/A - Rua João Ho§mann, 142, Fone (47) 3631-7000, CEP 89280-907, São Bento do Sul, Santa Catarina. BUD ACONTECE - Coordenação: Liria Sebem Nunes, 
Equipe de DHO e Comitê Interno. Edição e Diagramação: Compreendo Comunicação, fone (47) 3376-4727. Jornalista Responsável: Ana Cenatti.
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para abrigar o depósito de algodão e o atual, por sua vez, será usado pelas engomadeiras e pelo urdimento. Isso 
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que recebi desde que entrei aqui. Tenho 
tanta coisa para falar, pois tenho o 
maior orgulho dessa equipe. Espero 
que em 2019 os novos colegas sejam 
bem recebidos também para terem a 
felicidade e satisfação que eu tenho em 
fazer parte da Bud”, afirmou Trindade 
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dificultando o manuseio e gerando sujeira.

VOCÊ JÁ VISITOU O SITE EU SOU BUD?
Eu Sou Bud é o nosso espaço para compartilharmos fotos, vídeos, histórias interessantes 

e tudo o que acontece na Bud. Dá uma espiadinha lá e fique por dentro de tudo.
www.eusoubud.com.br

(Em pé:  André, Maycon, Edinei, Diego, Felipe, Marciano, 
Rafael e Edemilson. Agachados: Lucas, Cesar, Leonir, 
Gilmar, Edenilson e Luan)

É uma das primeiras empresas que 
trabalhei e tudo que conquistei nos últimos 

13 anos posso atribuir a ela. Falo para os amigos 
que vale a pena buscar uma oportunidade aqui. 
É uma empresa comprometida com os funcionários, 
me ajudou nos estudos, está sempre pronta a 
conversar e melhorar, temos ótimos benefícios 
como a participação nos lucros, transporte gratuito, 
refeição de ótima qualidade e oportunidade de 
crescimento interno. Para o novo ano espero que 
tenhamos paz no trabalho, objetivos alcançados, 
saúde e que a empresa cresça mais ainda, assim 
crescemos juntos”, ressaltou Gilberto Resende 
Macedo, do Almoxarifado.

Não estou pronta para parar. Nesses 
24 anos aprendi a amar tudo aqui. 

Todos os dias aprendo uma coisa nova. Quando 
cheguei achava que eram toalhas prontas, não 
tinha noção do processo. Para mim, a empresa 
é perfeita e falar da Bud enche meus olhos de 
lágrimas. Me emociono pelo orgulho que tenho 
em acordar todos os dias para vir trabalhar. Ao 
longo desses anos já passei por dificuldades 
pessoais e os responsáveis da empresa sempre 
estenderam a mão para me ajudar e me 
apoiar. Para 2019 desejo todas as coisas boas, 
principalmente saúde, porque dinheiro é bom, 
sucesso é bom, mas ter saúde para realizar 
todos os nossos desejos não tem preço”, falou 
Ivone Maria F. Gonçalves, da Fiação.

conquistar com você. 

Esperamos chegar no final de 2019 com a mesma energia e ânimo que estamos terminando 2018. Mas para tudo 
isso temos que agradecer a Deus, que nos indicou os caminhos neste ano difícil e pedir que Ele siga nos orientando 
nos caminhos do bem e da prosperidade.

Queremos agradecer também a todos que colaboraram com a empresa para que o sucesso fosse alcançado.
Que o Natal que se aproxima seja de bênçãos para a família de cada um que venha a ler estas palavras e que o ano 
novo seja o anúncio de um ano cheio de realizações. Que Deus oriente e abençoe cada um de vocês e seus familiares. 
Esses são os votos dos gestores da Buddemeyer S.A., Buddemeyer Acabamento Têxtil e da Casa Almeida.
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05 Natal

Viajar é bom, mas todo cuidado é pouco para evitar doenças e problemas típicos do Verão. 
Por isso, preparamos algumas dicas para você.

Dicas de Viagem

06 Bud indica 

A COLABORADORA CARINE FERNANDA 
PIECKOCZ, DO SETOR DE TOALHAS, 
JÁ FOI DUAS VEZES PARA IBIRAMA, 
FAZER RAFTING NO RIO ITAJAÍ-AÇU. 
ELA INDICA O PASSEIO PORQUE 
CONSIDERA PRÓXIMO DE SÃO BENTO 
DO SUL (162 QUILÔMETROS, CERCA 
DE TRÊS HORAS DE VIAGEM) E UMA 
EXPERIÊNCIA MUITO BOA.

A COLABORADORA MARGARETE 
GANZAVA, DA TECELAGEM, VIAJOU COM 
AS INTEGRANTES DO CLUBE DE  MÃES 
(CLUBE DE ARTESANATO E PINTURA) DA 
BUD. ELA E MAIS 52 MULHERES FORAM 
ATÉ A ILHA DO MEL, NO PARANÁ.

Eu não conhecia ainda, mas indico 
a viagem porque o local é muito 

bonito e o passeio é divertido. A diversão 
começa na travessia de barco para 
chegar até a ilha, que leva meia hora. 
E quem for na Ilha do Mel não pode 
deixar de visitar a Baía dos Golfinhos. 
Nós saímos de manhã e voltamos à noite, 
visitamos as praias ao redor da ilha e as 
grutas. Tudo é muito lindo.”

É divertido descer o rio em 
cima do bote com mais oito 

pessoas. A gente aprende com 
o instrutor a remar da maneira 
correta e também a importância 
de trabalhar em equipe, pois todos 
precisam trabalhar juntos para não 
cair na água. Eu fui com a Brigada 
da empresa, mas qualquer pessoa 
pode reunir os amigos e ir até lá. Eu 
indico o passeio, vale a pena.”

Kelvin Magali Feuser, da 
Confecção de Toalhas, não perde 
a Festa de Natal desde que a filha 
era mais nova, hoje está com nove 
anos. “A festa é uma oportunidade 
para estar com minha filha 
e vê-la se divertindo é muito 
gratificante. Parabéns à Bud por 
nos proporcionar esse momento.”

Fernanda de Oliveira Hortz, da 
Fiação, está na empresa há cinco 
meses. Participou pela primeira vez 
da festa e aprovou a iniciativa. “Não 
são todas as empresas que dão esta 
oportunidade. É um dia que temos só 
para curtir o filho e a família, porque, 
às vezes, no dia a dia não temos muito 
tempo. Muito divertido.”

Edemar Nalevaia, do Urgimento, 
também esteve pela primeira vez na 
festa. Ele foi com a filha e a esposa. 
“Trouxe minha família, já encontrei 
amigos e está tudo muito bom. Minha 
filha estava bem animada para 
participar. Acompanhou a chegada 
do Papai Noel e está se divertindo. 
Parabéns à Bud.”  

A magia e os encantos do Natal

Cuidados com a saúde no Verão!

O clima de Natal está por todos os lados
Esta capa do Bud Acontece é especial! Ela foi elaborada para mostrar como o 
clima de Natal se espalhou na empresa com as lindas decorações feitas pelos 

próprios colaboradores. 

Quer participar do Jornal Bud Acontece com receita, dicas de livro ou 
lugares para visitar? Envie um e-mail para eusoubud@buddemeyer.com.br

Ibirama - SC

Ilha do M
el - PR

ALIMENTAÇÃO: PELE:

EXERCÍCIOS FÍSICOS:HIDRATAÇÃO:

Tenha atenção à qualidade dos 
alimentos oferecidos nas ruas e nas 
praias por ambulantes, já que ficam 
expostos por muito tempo sem a 
devida refrigeração. Sempre que 
puder prepare a refeição em casa. Dê 
preferência para frutas, verduras e 
legumes.

Use roupas leves, evite locais com pouca 
ventilação, utilize barracas, chapéus 
e passe o protetor solar, mesmo em 
dias nublados. Evite ficar com roupas 
molhadas e coloque  proteção ao se sentar 
na grama e areia para evitar micoses, 
assaduras e contaminações. A exposição 
solar deve ser evitada entre 10h e 16h.

O melhor horário para fazer exercícios é 
antes das 9h ou depois das 17h. Assim você 
aproveita o Verão sem contratempos e com 
boa saúde!

No calor, a perda de água através da 
transpiração é muito intensa. Por isso, 
hidrate-se a todo momento com 
água pura ou saborizada, mas sempre 
fresca. Essa hidratação também pode 
ser complementada com frutas como 
laranja, melancia ou verduras e 
legumes cozidos. 

Fonte: Marli T. R. Luy e Luana 
Pankewicz, do Ambulatório Médico

Dez/18
#117

No dia 9 de dezembro, a Festa 
de Natal celebrou a magia e os 
encantos natalinos. Foi um dia 
de muita alegria e diversão com 
brincadeiras, presentes e a chegada 
do Papai Noel, que este ano esteve 
acompanhado da Mamãe Noel, 
para surpresa das crianças. Os 
colaboradores e seus familiares 
aproveitaram o domingo ensolarado 
para confraternizar.
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