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Visite o nosso Blog:
www.tomadasblux.com.br

Durante muito tempo acreditou-se, erroneamente, que a
sustentabilidade estaria diretamente relacionada ao meio
ambiente. Atualmente, essa
ideia é dividida em três principais pilares: social, econômico
e ambiental. Para se desenvolver de forma sustentável, uma
empresa deve atuar de forma
que esses três pilares coexistam e interajam entre si de
forma plenamente harmoniosa. Para entender melhor
sobre os pilares da sustentabilidade visite o nosso Blog!
Citaremos aqui algumas ações
que a Building & B-LUX realiza:
- Materiais 100% reutilizáveis
(polietileno, polipropileno,
poliamida, ABS, PC entre
outros termoplásticos);
- Coleta seletiva de óleo por
uma empresa terceirizada
homologada;
- Coleta de panos usados no
setor da produção por uma
empresa terceirizada homologada;

- Beneficiamento através do
envio de sucatas para o fornecedor de matéria-prima em
regime de transformação;
- Reciclagem interna dos refugos da injeção através de
moinhos, para reaproveitamento em determinados produtos não passíveis de certificação;
- Venda de sucatas (aço) para
empresa terceirizada, com
recursos destinados a ações
internas;
- Os papelões e sacos das
embalagens de tomadas descartados na produção são
doados para coletores carentes de sucatas;
- Pesquisa de clima interno
com os colaboradores;
- Pesquisa de satisfação pósvenda com os clientes;
- Ações sociais como campanha do agasalho, distribuição
de roupas e alimentos para
moradores de rua;
- Implementação do PCP, o
qual gera uma série de melho-

Participe do jornal!

Palavra da Diretoria

Nascimento de filho, casamento e
outros assuntos também podem
ser compartilhados aqui com seus
colegas! Procure o Alessandro
(TI), Daiana (RH) ou a Giselle
(Marketing).

Nos meses de junho e julho,
continuamos com nossa programação de visitas a novas
capitais pelo Brasil, apesar de
estarmos em pleno mês de
Copa do Mundo de Futebol. E
posso afirmar que foi extremamente importante minha
presença em Sergipe, local
que iniciamos com um novo
representante, a NOVAMIX.
Além da equipe da NOVAMIX ser muito empenhada,
minha presença para negociação final foi fundamental, pois
na maioria das visitas, precisamos reavaliar preços e margens de lucro, e isso só conseguimos pessoalmente.
Outro fato interessante que
devo comentar, é que no mês

O jornal é de todos nós!
Este jornal e outros conteúdos
estarão disponíveis nas nossas
redes sociais abaixo.

Visite o nosso Blog:
www.tomadasblux.com.br

de junho tivemos queda de
faturamento e na primeira
quinzena de julho, o mercado
também demonstrava-se retraído. Esperávamos isso, pois
historicamente em mês de
copa do mundo, há um desaquecimento nos negócios.
Porém bastou o Brasil ser
eliminado, os negócios voltaram a dar sinais de recuperação, e a segunda quinzena de
julho foi bem melhor do que
o inicio do mês.
Para os próximos meses,
continuaremos nosso roteiro
de visitas em outras cidades e
em setembro, teremos nossa
primeira participação na FICONS, a maior feira de construção do nordeste!! Mais
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rias dentre elas melhor desempenho e economia;
- Mudanças de layout;
Torre de resfriamento e motobomba no setor da injetora
contribuem para melhorar a
performance e na redução do
consumo de água e energia
elétrica utilizado durante a
produção;
- Cabine Primária de energia,
reduz o consumo de energia
elétrica;
- Descarte de materiais eletroeletrônicos em locais
apropriados, pois são contaminantes do solo, da água e
do ar;
- Conscientização da reutilização dos papéis impressos sem
uso;
- Não utilização de copos
descartáveis, com o uso de
bebedouros.
Durante a ata foi determinado
o envolvimento dos colaboradores através de sugestões e
concurso que irá promover as
melhores ideias relacionadas a
sustentabilidade.

detalhes na próxima edição!
Até lá!
Quem ajuda o próximo
não está apenas ajudando
uma pessoa; está construindo um mundo melhor!

Mascote Building

Tempo de Casa
Nesta edição o destaque é para
Claudio Roberto Pereira da Silva
Claudio iniciou sua carreira em 03/02/2014 como
marceneiro, no setor de manutenção onde continua até hoje.

Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedicação!

Claudio no seu posto de trabalho, no setor de manutenção.

Ampliação do atendimento na Região Nordeste com a entrada
de novos representantes
No mês de junho aumentamos a nossa
equipe de representantes na região do
Nordeste.
O Sr. Fernando Vasconcelos, da Novamix, Representações atua como
representante de materiais de construção há 27 anos e estará ofertando
os produtos B-LUX em Aracajú, no
estado de Sergipe.
Fernando já conseguiu fornecer os
produtos B-LUX para 5 clientes de
diferentes setores (indústria, comércio
e serviços), tendo boa aceitação os
produtos da linha Finesse, os plugues
180° e as tomadas desmontáveis 180°.

Um destes clientes que adquiriu alguns
produtos B-LUX é a empresa Conectubos Distribuidora Ltda. que distribui
além de material elétrico, material
hidráulico e fica na cidade de Nossa
Senhora do Socorro.
Os Srs. Filipe Martins Avelar e
Rodrigo Martins Avelar, da Martins &
Sampaio Representações estarão
ofertando os produtos Building &
B-LUX nas cidades de Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova, Curaçá, Remanso,
Campo Alegre de Lurdes, Paulo Afonso, no estado da Bahia e nas cidades
de Petrolina, Lagoa Grande, Santa
Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó,

Floresta, Petrolândia, Jatobá, Tacaratu,
Ibimirim, Inajá, Itaíba, Belém do São
Francisco, Salgueiro, Verdejante, São
José do Belmonte, Carnaubeira da
Penha, Serra Talhada, Serrita, Parnamirim, Morelândia, Ouricuri, Exu, Bodocó, Trindade, Araripina, Afrânio, Dormentes, Rajada, Triunfo, Cedro, Santa
Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde,
Flores, Calumbi, Terra Nova, no estado de Pernambuco.
Desejamos muito sucesso para a
nova equipe de representantes!

Espírito esportivo na primeira partida do ano do time Building
No dia 8 de Julho, às 10h, foi realizado
o primeiro jogo de futebol deste ano
do time Building contra o time Panela
Futebol e Cachaça, da Caixa d’Água.
Foi uma partida equilibrada, porém o
time da Building acabou perdendo de
3x2.
Com uma equipe em formação quem
estiver interessado em participar dos
próximos jogos pode procurar o
Jorge, do setor do almoxarifado.
O próximo jogo está previsto para o
começo do mês de Agosto, mas ainda
falta a confirmação.
Com muita alegria e descontração o
time Building segue confiante para as
próximas partidas!
Time Building (da esquerda para a direita): Em cima: David, Welber, Luiz, Jorge,
Carlos (montador externo), Alaf e Luan. Abaixo: Denner, Marcos, Wadson, Diogo,
Dario, Allan e Edilzo.

Página 2

JBC

