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A Building acredita no seu pessoal
Através de treinamentos, a Building & B.Lux vem trazendo ao
dia a dia de seus colaboradores
os valores, filosofias e as politicas
da empresa. Com isso busca
auxiliar no desempenho dos serviços, para que tudo seja realizado de acordo com as diretrizes
da empresa. A Building acredita
que os treinamentos trazem
tanto benefícios para a empresa,
quanto para o colaborador, uma
vez que o desempenho pessoal
vem acompanhado de motivação, ingrediente indispensável
para uma carreira profissional
de sucesso.

ANIVERSARIANTES
DEZEMBRO

JOSE LUIZ MELO DA SILVA

15/dez

ADELAIDE SANTOS DE BRITO
16/dez
ROSELI SILVA ALVES DE LIMA
16/dez
EDSON BARBOSA DA SILVA

20/dez

EDERSON KLAYTON VALDIVINO

22/dez

EDNALVA GOMES DOS SANTOS

23/dez

LUCIA MIRANDA ORTIZ

28/dez

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

Participe do jornal!
Nascimento de filho, casamento e
outros assuntos também podem ser
compartilhados aqui com seus
colegas! Procure a Caroline
(Marketing), Daiana (RH) ou
Alessandro (TI).
O jornal é de todos nós!
Este jornal e outros conteúdos
estarão disponíveis nas nossas
redes sociais abaixo.

TREINAMENTO “FERRAMENTAS DA QUALIDADE, CICLO DO PDCA E OS 5 PORQUÊS REALIZADO PELO
COORDENADOR DA QUALIDADE, EDSON M. SILVA.

CONCURSOS CULTURAIS

Saíram os vencedores!
Foram selecionados os vencedores do concurso para escolha do novo
nome do informativo interno e do novo mascote. A sugestão da Adelaide Brito foi a escolhida para o B&B INFORMA, e Dario J. Fernandes foi
o responsável pelo desenho do novo mascote. Adelaide foi premiada
com um MINI SYSTEM DE 800W e Dario com uma SMART TV 40”. A
Building agradece a participação de todos! Foi extremamente elevado o
nível dos desenhos e sugestões! Inclusive adotamos um segundo desenho para mascote, que será utilizado na nova sessão do B&B. Em breve
teremos “DICAS B&B”. Para isso estaremos colhendo opiniões para o
nome de nosso mascote e seu assistente! Contamos novamente com a
participação de todos.

Sustentabilidade - Mês da Ação Social
A Building está promovendo o concurso cultural de sustentabilidade. Será dividido da
seguinte forma: 1° mês - Ação Social, 2° mês
- Ação Econômica e 3° mês - Ação Ambiental. Este mês o tema é Social, e convidamos a
todos a criarem um projeto com o máximo
de detalhes para aplicação na empresa. O
Premio contemplará um colaborador por
mês, e caso a ideia seja aplicada será oferecido um prêmio extra.

Saiba mais sobre o regulamento
e inscrição na ficha que está disponível na portaria!

Tempo de Casa
Nesta edição o destaque é para
William de Oliveira Santos
William de Oliveira Santos iniciou sua carreira em
20/10/2014 como Auxiliar de Produção C. Em
01/11/2017 foi promovido a Operador de Furadeira e
em 01/05/2018 foi promovido a 1/2 Oficial de Torno
Automático.
Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedicação!

Campanha do Doador Voluntario de sangue
Novembro foi um mês para conscientizar
a população sobre a importância de ser
um doador de sangue. Doar sangue é um
ato de solidariedade humana que ajuda a
salvar milhares de vida todas os dias através das transfusões de sangue.

O sangue total coletado do doador (460 ml) é separado em hemocomponentes (hemácias, plasma e plaquetas), que são utilizados
nos hospitais de acordo com a necessidade de cada paciente que
necessita receber uma transfusão.

Apenas para se ter a ideia da importância da
campanha, é preciso lembrar que a OMS
(Organização Mundial da Saúde) considera
como ideal que de 3% a 5% da população seja
doadora de sangue. No Brasil, esse número
não chega a 2%. E como o sangue não tem
substituto, as doações não são apenas doações não são apenas importantes, como extremamente necessárias.
Para garantir que os estoques sejam
mantidos em níveis seguros, seria recomendável que as pessoas transformassem
o ato de doar sangue em hábito. É sempre bom lembrar que os homens podem
doar
até
4
vezes
por
ano
(trimestralmente) e as mulheres até 3
vezes (em função da perda menstrual).

Doe Sangue Regularmente!

Building & B.Lux participam de Feira Construcon em João
Pessoa - PB
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A Building & B.Lux participaram da
ConstruCon - Feira Brasileira da
Construção Civil e Arquitetura. O
centro de convenções de João Pessoa
recebeu construtores, engenheiros,
arquitetos, designers de interiores,
paisagistas, varejistas, fabricantes de
produtos para construção, distribuidores, representantes e fornecedores de
produtos para o setor, somando mais
de 10 mil visitantes. O Stand da Building & B.Lux foi o mais movimentado
durante os três dias do evento, através dos tradicionais sorteios de kits de
mochilas e nécessaires. Além de fortalecer o relacionamento com clientes e
criar cenários para o desenvolvimento
de novos negócios, a presença da marca B.Lux fortaleceu-se ainda mais em
toda região nordeste.

