
está dentro de você
Nesta edição, preparamos uma surpresa de fim de ano para você. 

Todos os colaboradores responderam sobre o verdadeiro sentimento de Natal 
e algumas mensagens foram selecionadas para representar a nossa família Bud. 

Abra o jornal e deixe os bons sentimentos invadirem o seu coração. 

Págs. 2, 3 e 4.
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É Natal, como passou rápido este ano.

Ouvimos com maior frequência a frase acima na medida que se aproxima o fim 
de ano.

Felizmente, cada ano passa na mesma velocidade de tempo e, portanto, 
imaginar que o ano passou mais rápido tem a ver com a nossa velocidade.

De fato, a cada ano que passa parece que queremos fazer mais e esse mais é 
tanto que em um ano não dá para fazer tudo. Parece que nos esquecemos que 
muito provavelmente vamos viver mais anos que os nossos pais e, portanto, 
temos mais tempo para alcançar nossos objetivos. Lembre-se que seus pais 
eram muito menos ansiosos do que você é.

A explicação não tem nada a ver com o tempo, mas é sobre como usamos o 
nosso tempo. Tente fazer um exercício e anote como você usa o seu tempo e vai 
perceber que o tempo para responder todas as mensagens do celular está em 
primeiro ou, no máximo, em segundo lugar.

Vamos fazer um comparativo: quanto tempo você gasta para agradecer ao seu 
Deus pela saúde, sua e dos seus, pelas conquistas alcançadas, dentre tantas 
coisas que todos deveríamos agradecer. 

Comece agora a agradecer por tudo que você conquistou neste ano e prepare 
seu coração para festejar o Natal com Deus e seus familiares. Você vai ter uma 
agradável surpresa: sua ansiedade vai diminuir e, mais calmo, você vai dialogar 
melhor com seus pais, filhos, colegas de trabalho. Vai observar qualidades nos 
outros e vai entender e aceitar melhor também as ideias deles.

Que Deus nos conceda o tempo para conquistarmos a serenidade e a 
compreensão e nos perdoe pelas vezes que não agradecemos pelas dádivas 
recebidas.

N

Nossos bons momentos

Uma tarde especial, recheada de alegria e diversão. Assim foi a nossa Festa de Natal com as famílias Buddemeyer. No dia 8 de 
dezembro, tivemos muitas brincadeiras, guloseimas, piscina de bolinhas, cama elástica, brinquedos infláveis, presentes para as crianças, 
apresentação natalina da banda marcial da EBM Baselisse Carvalho Ramos Virmond, com a supervisão do professor e colaborador 
Alecsandro Xavier, da Logística, e a chegada do Papai Noel, tudo com a magia do clima de Natal. O evento aconteceu no Gerb.

Separamos alguns dos nossos bons momentos de 2019, que foram registrados no 
site eusoubud.com.br, para lembrar que em 2020 estaremos juntos novamente.

Feliz Natal e um 2020 mais sereno e cheio de conquistas.

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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...do nascimento de Jesus, nosso Salvador, que 
nos faz lembrar o quanto sentimentos como amor, 

fraternidade, companheirismo, caridade, afeto, entre 
tantos outros, são importantes para que tenhamos um 

mundo melhor. Além das luzes e enfeites, que são lindos 
e enchem os nossos olhos, devemos iluminar nossos 
corações com esses verdadeiros sentidos do Natal!”

Suelen Aparecida Denck, CD BUD

...guardadinho bem no fundo 
do coração, pois apesar de 

sermos adultos, somos eternas 
crianças esperando o Natal 

chegar. Ele nunca morre, 
apenas reacende nessa época 

maravilhosa.”
Carina Slompeski, Confecção

...de renovação da 
alma, dos sentimentos 

e pensamentos 
positivos.”

Alexandre Veiga,
Administrativo

... de gratidão a Deus, 
por fazer parte de mais 
um Natal com amor no 

coração.”
Marcos Roberto do Prado,  

Tinturaria

...de paz interior, ser 
feliz e fazer tudo para 

melhorar como ser 
humano.”
Cilião dos 

Santos Silvestre, 
Enfardamento

...de paz e amor ao 
próximo, pois o Natal se 
renova em cada sorriso, 

abraço, em cada gesto de 
amor e carinho.”

Evandro Carlos de Lima, 
Manutenção

...de renovar tudo aquilo 
que nos faz ter um 

verdadeiro sentido de 
vida, paz, amor, união, 

felicidade!”
Marcelo Linzmeyer,
 Confecção Toalhas

...de união da família, na 
alegria de estar com eles, no 

amor, na fé.”
Ariely  Andrade,

Logística

...de lutar e jamais 
desistir dos seus 

sonhos, pois são eles 
que a cada dia nos 

tornam pessoas 
mais felizes.”

Patrícia Liebl Hanig, 
Fiação

...de nostalgia!” 
Guilherme Meira da 

Cruz, Tecelagem
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