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Neste ano, reforçamos os cuidados com a
nossa saúde e devemos seguir assim para
podermos fazer um 2021 melhor.
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MENSAGEM DIRETORIA

O ANO DA
Pandemia
Se retornarmos um ano atrás não poderíamos, nem se fossemos videntes,
prever os acontecimentos deste ano de 2020. A pandemia mundial causada pelo
coronavírus, mudou nosso comportamento e graças a Deus, tivemos na nossa
cidade e na nossa empresa pouquíssimos casos comprovados. Isso mostra como
fomos cuidadosos, mas também até setembro as pessoas com menos de 40
anos raramente foram infectadas ou se foram, apresentaram poucos sintomas.
Como o nosso grupo de funcionários é mais jovem, tivemos pouquíssimos casos
e isso nos permitiu isolar quase que imediatamente os infectados e testar as
pessoas que tiveram contato. Com o cuidado do distanciamento, o teste diário
de temperatura, o incentivo para lavar as mãos mais vezes e o uso do álcool gel,
conseguimos ficar longe da Covid-19.
Mas o aumento de casos mostra que assim que a população deu bobeira e
se juntou em grandes grupos, a Covid-19 mostrou que não é de brincadeira.
Temos perante nós o período mais perigoso, exatamente quando vamos parar
alguns dias no fim do ano. Normalmente é um período de descontração onde
festejamos com a família e os amigos.
Temos que saber que é tudo o que não devemos fazer neste ano, porque
podemos voltar em 04 de janeiro de 2021 doentes e o que é pior, passar para
quem ainda não foi infectado. O número pode ser tão grande que nossa política
de isolar os doentes pode não dar certo por serem em número muito grande e
quem precisar de hospital pode não ter leitos disponíveis.
A boa notícia é que estamos mais perto de ter vacinas testadas e,
na medida em que os meses vão passando cada vez mais pessoas
terão imunidade e a pandemia vai se tornando uma epidemia regional
até representar muito pouco perigo.
Nossa sugestão é que você se cuide, evitando grandes
aglomerações e redobre seus hábitos de higiene, pois
estamos muito mais perto da solução e seria um grande
desperdício se por dez dias de descuido jogássemos
fora dez meses em que driblamos a Covid-19.
Feliz Natal e um 2021 sem pandemia.
Diretoria
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Ações contra a

COVID-19

Devido ao aumento do número de casos de Covid-19, a Buddemeyer está retomando
algumas medidas de enfrentamento à doença, sempre na intenção de preservar a
saúde de todos os seus colaboradores. Veja algumas ações que foram retomadas:
Home office para o administrativo – os contatos com essa
equipe podem ser feitos por telefone, Skype e WhatsApp.
Lavagem das mãos – é recomendado lavar as mãos o máximo
de vezes possível, de preferência de três a quatro vezes por
turno, ao entrar e sair do restaurante da Empresa, ao registrar
o ponto e ao utilizar o transporte coletivo.

Reuniões – estão proibidas
nas dependências da
Empresa. Assuntos de
relevância devem ser
tratados individualmente
pelas lideranças.
Visitantes – as visitas
estão proibidas.

Álcool em
gel – higienize
as mãos com
álcool em gel
70% sempre
que possível.

Colaboradores com sintomas de resfriado e gripe – devem procurar o sistema público
de saúde e entrar em contato com o Ambulatório Médico da Empresa pelos telefones 3631
7075 (Bud S.A.) e 3631 7102 (Bud Acabamento).
A Buddemeyer recomenda que todos sigam as instruções das autoridades
responsáveis para preservação da saúde de cada um e de seus familiares.

Suas ações

É preciso que cada
um faça a sua parte
no trabalho e também
fora dele.

Aproveite o descanso
de fim de ano, mas
com consciência.
Seguem algumas dicas:

• Evite locais lotados e sem circulação de ar.
• Prefira ficar com pessoas que moram com você,
compartilham os mesmos ambientes ou que estejam
tomando todos os cuidados para se protegerem.
• Dê preferência para encontros curtos e mantenha o
distanciamento físico.
• Sempre use máscara.
• Sempre tenha um frasco de álcool em gel no carro
ou na bolsa, para usar quando não puder lavar as mãos.

DESEJAMOS QUE VOCÊ APROVEITE ESTE FIM DE ANO E QUE, EM 2021,
POSSAMOS ESTAR TODOS JUNTOS E COM AS ENERGIAS RENOVADAS.
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RECONHECIMENTO

Grêmio entrega cestas de chocolates
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Devido à pandemia, o Grêmio não pôde realizar a tradicional Festa de Natal para os filhos
dos colaboradores, mas as cestas de chocolates foram entregues para os papais levarem
para casa e fazerem a festa da criançada.

A Gerente da Fiação,
Solange Schvarz,
entregando a cesta para os
filhos dos colaboradores:
Izamara, Paulo Ricardo,
Maria Letícia e Wanderson.
Colaboradora Eloiza Varela Gonçalves e
seu esposo, Vanderlei Alves, com os filhos,
recebendo a cesta de chocolates da Daise - RH.

Feliz Natal para todas
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PRESENTE POR
TEMPO DE EMPRESA
Parabéns ao colaborador Juliano Brandl, que
completou 20 anos de empresa em 2019. Devido à
pandemia, Juliano e a família desfrutaram da viagem
a Fortaleza/CE somente em dezembro deste ano.

O colaborador Juliano
Brandl, a esposa, Vivian Koch
Brandl, e os filhos, Murilo
Brandl e Nicole Brandl

Acompanhe no site #eusoubud
todas as novidades que
preparamos para você. É muita
informação, muita dica boa e você
ainda fica informado sobre tudo o
que acontece na Buddemeyer.

Acesse

eusoubud.com.br
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CIPA

NOVOS INTEGRANTES DAS CIPAS
Em novembro, tomaram posse
os novos integrantes das CIPAs
(Comissões Internas de Prevenção
de Acidentes), gestão 2020-2021,
da Bud S.A. e da Bud Acabamento.

Devido à pandemia, a posse
ocorreu de forma virtual,
através do site #eusoubud.
CONHEÇA OS NOVOS INTEGRANTES:

BUDDEMEYER S.A.

Buddemeyer S.A.
Membros titulares eleitos
Simone Bonora Ozeiko, Costura / 1º Turno
Laudicélia Lourenço, Confecção / Geral
Solana Ap. O. Lourenço, Costura / 2º Turno

Membros titulares indicados pela Empresa
Juliano Brandl, Tecelagem / 1º Turno
Bruno Rafael da Silva Pinto, Tecelagem / 2º Turno
Carlos Alexandre Kingerski, Tecelagem / 3º Turno

Membros suplentes eleitos
Marcos Venícius Gritten, Tecelagem / 1º Turno
Suzana Alves da Silveira, Costura / 3º Turno
Luis Felipe Padilha, Logística / 2º Turno

Membros suplentes indicados pela Empresa
Talita Jordana Tauscher, Logística / 1º Turno
Sonia Regina K. de Lima, CD Bud / Geral
Ariely Andrade, Logística / 3º Turno

Buddemeyer Acabamento
Membros titulares eleitos
Sabrina Bayerl, Fiação/ 1º Turno
Vanderlei da Silveira, Tinturaria/ 2º Turno
Julio César Machado, Tinturaria/ 1º Turno
Anilson dos Santos Paz, Fiação/ 2º Turno
Patrícia Giane Machado da Silva Vieira, Fiação/ 3º Turno

Membros titulares indicados pela Empresa
Fernando Moreira, Tinturaria/ 3º Turno
Joel Bayerl, Tinturaria/ 1º Turno
Edinei do Carmo Machado, Tinturaria/ 1º Turno
Paulo Ricardo Santos Delmonte, Tinturaria/ 2º Turno
João Carlos Pacheco, Fiação/ 3º Turno

Membros suplentes eleitos
Mônica Vieira dos Santos, Fiação/ 3º Turno
Vanilda Ribeiro da Silva Franz, Fiação/ 2º Turno
João Maria Garcia, Tinturaria/ 3º Turno
Eliane de Lima Pereira Mareth, Fiação/ 1º Turno

Membros suplentes indicados pela Empresa
Vilmar Rank, Urdimento/ 1º Turno
Helton Rodrigo Palmeira, Tinturaria/ 2º Turno
Henrique Luis Biatobock, Urdimento/ 2º Turno
Francis Miguel dos Santos, Fiação/ Geral

BUDDEMEYER ACABAMENTO
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SAÚDE E SEGURANÇA

NOVEMBRO FOI
A VEZ DOS

HOMENS

O mês de novembro foi todo deles! Com sorteios, muita
informação e colaboração nas sextas do Bud veste azul.

Contamos com o
apoio e o incentivo
do GMC à Campanha
Novembro Azul

Ernani,
Tinturaria

Mauro,
Urdimento

Fiação

NOSSA
SIPAT FOI
DEMAIS
Com mais de 3.400 acessos
no site #eusoubud, a SIPAT
(Semana Interna de Prevenção
de Acidentes de Trabalho) deste
ano foi online e um sucesso.
Os colaboradores receberam
orientações sobre segurança e
concorreram a diversos prêmios.
Veja alguns dos ganhadores:

Íris Scheffer de Macedo, Toalhas

Denise Sell, Logística

Seli Navarro Guedes, Comercial

Fábio Rank, Tinturaria
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