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Há 68 anos, fazemos os melhores produtos do mercado e somos líderes no 
segmento. Por isso, esta edição é mais do que especial. É uma homenagem a 
quem está ao nosso lado e vai continuar escrevendo essa história. Págs. 4 a 7 
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Mensagem da Bud
Sempre que comemoramos aniversário voltamos no tempo automaticamente. Em agosto, completamos 68 anos de 
história. Uma história que começou em 1937, em Itajaí/SC, como Mecano Têxtil Buddemeyer. Foi em 1951, quando nos 
mudamos para São Bento do Sul/SC, que passamos a fabricar produtos Têxteis e Felpudos. De lá para cá, expandimos 
nossa atuação no mercado, passamos a ser líderes no segmento e hoje estamos presentes em mais de 20 países. 

É você quem faz essa história junto com a gente, por isso comemoramos nossas conquistas com muito orgulho. Você 
vai ver, nesta edição, a noite de celebração pelo Tempo de Casa de 25 colegas, as comemorações dos 30 anos da nossa 
Brigada, com quase 100 brigadistas totalmente dedicados ao bem comum, e o resultado da dedicação de todos no 
dia a dia de trabalho.

Temos muito para comemorar e continuaremos a escrever essa história de sucesso.
Tenha uma boa leitura! 

É também um incentivo para que lutemos para alcançar 
números cada vez melhores, pois trabalhamos todos com 
foco em melhorias para garantir a qualidade de nossos 
produtos aos clientes.

O prêmio é do João, lá 
da Fiação, do Leomar, 
da Tinturaria, da 
Josiane, da Logística, 
da Elza, das Toalhas, 
é de todos.

nossos resultados
Compartilhamos
EM SETEMBRO, COMPARTILHAMOS O 
RESULTADO DO NOSSO PPR - PROGRAMA 
DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. O resultado é do último semestre, 

referente aos meses de março a 
agosto. O total distribuído foi de

R$ 863.166,00
e corresponde a 41% do salário 

base de agosto. Para a Tecelagem 
o percentual é de 40,5%.

O pagamento do prêmio é um momento 
gratificante para a Buddemeyer, pois é 
quando acontece o reconhecimento do 
esforço e da dedicação de cada um. 

O prêmio é de todos

CONVERSAMOS COM TRÊS HOMENAGEADOS POR TEMPO DE EMPRESA 
DESTE ANO PARA SABER QUAL A OPINIÃO DELES SOBRE O PPR.

O resultado é o lucro da empresa que é compartilhado com os colaboradores 
e o lucro aumenta quando evitamos desperdícios, quando tomamos atitudes 

simples e conscientes na utilização dos recursos. É o compromisso da Bud com 
quem faz a marca Buddemeyer ser reconhecida e melhor a cada dia. 

R$
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Podemos melhorar sempre. 
Faça parte dos grupos de melhoria, tome atitudes contra os 

desperdícios diariamente e faça o seu melhor. 

 BUD ACONTECE - Coordenação: Liria Sebem Nunes, 
DHO e Comitê Interno. Edição e Diagramação: Compreendo Comunicação, fone (47) 3376-4727. Jornalista Responsável: Ana Cenatti

A DISTRIBUIÇÃO DO PRÊMIO ACONTECEU NO DIA 19 DE SETEMBRO.

As ações de todos impactam no resultado do PPR. Se cada um fizer 
sua parte, colaborando principalmente com os grupos de GMC, 
no final todos teremos um bom resultado. O PPR para mim é algo 
muito bom, pois ajuda, e muito, no orçamento da casa, melhorando 
a qualidade de vida. É um dinheiro que dá para investir em você 
mesmo”, falou Osmar Sebastião Carneiro Júnior, da Tinturaria.

Temos que trabalhar para produzir apenas produtos de qualidade. Dessa 
maneira nosso resultado será melhor. Sempre lembrar da OLS – Ordem, 
Limpeza e Segurança, temos que ter isso em mente todos os dias. Trabalhar na 
Bud é muito bom, eu só tenho que agradecer. Com o que recebemos no PPR, 
eu, meu filho e minha esposa aproveitamos para passear, nos divertir e pagar 
as contas também. É muito bom”, contou Gilson Mendes, da Tecelagem.

Osmar trabalha há cinco anos na Bud e, antes de ser admitido, 
nunca havia recebido participação de resultados. Em pouco tempo 
de empresa já participou de um Grupo de Melhoria Contínua e sabe 
como as ações de melhorias impactam no resultado final do PPR.

Gilson está há 15 anos na empresa. É o seu primeiro emprego e, se 
depender dele, vai ficar por muito tempo na Bud. Assim como os colegas, 
ele também tem consciência de que as ações no local de trabalho e o 
cuidado com os produtos que fabrica são importantes para ter uma 
participação maior no resultado.

É um benefício excelente. Sou do Controle de Qualidade, então estou 
sempre buscando a satisfação do cliente, evitando desperdícios e 
má qualidade. Assim, a empresa tem boas vendas e com isso todos 
ganham na participação dos resultados”, afirmou Siomara Aneli 
Correa, da Confecção.

Siomara está há 10 anos na empresa. Ela já participou de dois grupos 
de melhoria e deu contribuições, ciente de que todas elas ajudam 
a aumentar o resultado do PPR e facilitam o dia a dia de trabalho de 
muitas pessoas. Para ela, o PPR também faz diferença no orçamento.



40 ANOS

Reconhecimento 
e valorização

No jantar preparado para homenagear nossos colaboradores, na Churrascaria Frigideiras, 
no dia 29 de agosto, com mais de 80 pessoas, estavam presentes familiares, diretoria e 
gerências. Todos reunidos para reconhecer e valorizar o trabalho dessas pessoas que 

fazem parte da nossa história.    
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Vamos celebrar juntos
0605

Neste ano, a Buddemeyer completou 68 anos 
e só chegou até aqui porque cada um dos 
seus 1.038 colaboradores se dedica todos os 
dias para fazer o melhor. Além de comemorar 
nossa história, que é feita por todos vocês, 
celebramos também o Tempo de Casa de 164 
colaboradores que completaram de cinco a 40 
anos na empresa.

Para aqueles que completaram 20, 25, 30, 35 e 
40 anos foi organizado um momento especial 
para confraternizar com os familiares todos 
esses anos de dedicação e comprometimento.

A surpresa da noite foi para um dos 
homenageados com 40 anos de empresa. 
Carlos Alberto Soares é superintendente 
comercial da Buddemeyer e não estava 
esperando pela homenagem.

VEJA QUEM SÃO OS 
HOMENAGEADOS DESTE 

ANO E COMO FOI A NOITE 
DE CELEBRAÇÃO.

ALMIR ANTONIO RUJANOWSKI 
Manutenção | 30 anos

AUGUSTINHO VAN DEN BOOM
Fiação | 30 anos

DOROTI ANA SCHIESSL
Confecção | 30 anos

ELVIRA SYDORAK DO PRADO
Confecção de Toalhas | 30 anos

ERNESTO HUBEL 
Tecelagem | 30 anos

JOSAFAT CEMBALISTA
Tecelagem | 30 anos

ROMELIA NOVAK DO NASCIMENTO
Confecção de Toalhas | 30 anos

DELCIO CRISTOFOLINI
RH  | 25 anos

EDVANE FERREIRA DA SILVA
Confecção  | 25 anos

ALCIONETE FURST DO AMARAL
Confecção de Toalhas  | 20 anos

GILSON ZIELINSKI
Logística  | 20 anos

JAIR ZIELINSKI
Tecelagem  | 20 anos

MARCOS LINZMEYER
Tinturaria  | 20 anos

NELSON RENOSTO
Manutenção  | 20 anos

ROSENILDA KNOPIK LISBOA RUDNICK
Tinturaria  | 20 anos

SAMUEL OELKE
Tinturaria  | 20 anos

ELISEU PECHIBLISKI
Tecelagem  | 25 anos

GENILSON ELIAS COSTA
Fiação  | 25 anos

ODAIR JOSE FOSCHERA
Logística  | 25 anos

PEDRO CHATOSKI
Fiação  | 25 anos

ROSIVAL ALVES DE RAMOS
Fiação  | 25 anos

WILMA MARIA BRAGA FORTECKI
Confecção de Toalhas  | 25 anos

30 
ANOS

25 
ANOS

20 
ANOS

Além da homenagem especial, aqueles 
que completaram 20 anos ganharam um 
vale-viagem no valor de R$ 4.500,00 e 
poderão escolher o destino. 

Os colaboradores que completaram cinco, 
10 e 15 anos recebem a homenagem na 
empresa.

Quem completou cinco anos foi presenteado 
com um jogo de toalhas Bud Luxus. 

Para aqueles que completaram 10 anos, 
além de uma placa de homenagem, o 
presente foi um jogo de cama completo. 

Quem completou 15 anos ganhou um troféu 
e um smartphone. 

Mais fotos no site:
www.eusoubud.com.br

AMARILDO LISBOA DA SILVA
Tinturaria | 35 anos

35
ANOS

LUIZ RENATO GONÇALVES DOS ANJOS
Tecelagem | 40 anos

CARLOS ALBERTO SOARES
Comercial | 40 anos 

Para os colaboradores que completaram 
de 25 a 40 anos, o presente foi um jogo de 
cama completo e premiação em dinheiro, 
sendo R$ 2,5 mil para quem completou 
25 anos, R$ 3,5 mil para 30 anos, R$ 4,5 
mil para 35 anos e R$ 5 mil para quem 
completou 40 anos.
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BRIGADA BUDDEMEYER, 
DESDE 1989

A Brigada Buddemeyer foi fundada 
oficialmente em 1989. Hoje, seus 
30 anos de história são marcados 
pela preservação da vida e do 
patrimônio. Para comemorar, foram 
organizadas duas cerimônias, uma 
para os brigadistas da Bud S.A. e 
outra para a Bud Acabamento Têxtil. 
Paralelo ao evento de 30 anos, foi 
feita a premiação por tempo de 
Brigada, que acontece anualmente.

Quem completou um ano recebeu um 
agasalho padronizado. Para aqueles 
que completaram três anos, foi dada 
uma placa e um relógio de pulso. 

Seis anos, foi uma placa e um 
smartphone. Dez anos, foi uma placa 
e uma TV 43”. Quinze anos, foi uma 
placa de ouro e um notebook.

  BUD ACABAMENTO TÊXTIL   

  BUD S.A.   

AOS 99 BRIGADISTAS QUE DEDICAM MOMENTOS DAS SUAS VIDAS 
PARA CUIDAR DAS PESSOAS!

08 Brigada

Parabéns,

PEDRO ESTÁ HÁ 26 ANOS NA BUD E HÁ 25 ANOS FAZ 
PARTE DOS BRIGADISTAS. ELE DÁ UM CONSELHO A 
TODOS OS COLEGAS.

 Para quem 
quiser ser um 
brigadista eu falo que 
tem que ter força de 
vontade para exercer 
a função, cautela, 
conhecimento para 

saber dos procedimentos 
e determinação. Nós fazemos vários cursos, temos 
que nos dedicar e ter comprometimento, pois é 
muito gratificante fazer parte desse grupo, afinal 
você pode salvar vidas, mas a responsabilidade 
também é grande. Estou até hoje porque gostei e 
estimulo a todos que têm a mesma vontade”, falou 
Pedro Chatoski, da Fiação.


