
Com a aproximação do inver-
no e a queda da temperatura 
nos últimos dias os colabora-
dores do Grupo Building mais 
uma vez estão se unindo para 
ajudarem os moradores de 
rua, através de doações de 

cobertas e roupas. 

A Diretoria  aprovou a ideia e 
disponibilizou  2 caixas  que 
estão localizadas na expedição 
e ficarão no local até 10 de 

Junho. 

A iniciativa foi dos colabora-
dores do setor da furadeira, 
Diogo e Rita, e vocês podem 
estar procurando-os, caso 
tenham alguma doação e já 

tenha expirado o prazo acima.  

Esta ação tem um trabalho 
mais reforçado no inverno, 
porém é realizada o ano todo. 
Em paralelo, todo mês reali-

zam-se a entrega de sopas, 
nas Sextas-feiras e Sábados, à 
noite, para os moradores de 
rua e doações de alimentos 
não perecíveis também são 

bem-vindas. 

A entrega aos moradores de 
rua dos materiais que foram 
doados aqui na Building será 
feita no meio de Junho, em 
diversas regiões da cidade de 
São Paulo, com foco maior na 

região do Centro.  

Quem estiver interessado em 
participar de algum destes 
trabalhos pode estar procu-

rando o Diogo e a Rita. 

Para participar da campanha é 
só trazer alguma roupa em 
bom estado, de criança ou 
adulto, masculina ou feminina, 
para o inverno ou verão, ou 

um cobertor. 

Parabéns pela iniciativa e con-
tamos com a participação de 

todos!! 

Campanha em prol dos 

moradores de rua  

Qual a melhor forma de se poupar dinheiro ? 

Segundo o economista e pro-
fessor da FGV-RJ, Luís Carlos 
Ewald, a melhor forma de 
poupar todo mês, é separar 
10% do salário e depositar em 
uma caderneta de poupança. 
Desse modo, a pessoa vai 
juntar dinheiro até conseguir 
investir em algo que dê mais 
rentabilidade. Caderneta de 
poupança não deixa ninguém 
rico. A renda fixa serve para 
juntar dinheiro. Quando fala-
mos de quantias pequenas, ele 
não acha que faça muita dife-
rença guardar o dinheiro em 
um CDB, ou fundo, ou no 
Tesouro Direto. Todas essas 
alternativas dão mais trabalho 

do que a caderneta de pou-
pança, que é mais fácil para o 
pequeno investidor, pois ele 
não tem que entrar em com-
putador, ele pode mudar de 
banco na hora em que quiser, 
todo mundo conhece a regra, 
mas, em contrapartida, rende 

pouquíssimo.  

Para montantes um pouco 
maiores, opções como o mer-
cado de ações e o tesouro 
direto estão sempre em alta, 
além dos investimentos não 
tão conhecidos, como o LCI 
(letras do crédito imobiliário) 
e LCA (letras de créditos do 
agronegócio), que apresentam 

bons rendimentos a médio e 
longo prazo. Luís Carlos diz 
que não há outro jeito para 
ganhar dinheiro a não ser 
investir em ações na hora 

certa. Fonte: UOL Economia 
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Jornal Building Conectores 

Mascote Building 

André (Expedição) 01/06 

Joaquim (Furadeira) 

Empresa: MNL 

05/06 

Rogério (Montagem) 

Empresa: ECM 

07/06 

Vera (Montagem) 

Empresa: Builtrade 

08/06 

Deivid (Almoxarifado) 

Empresa: MNL 

12/06 

  

  

ANIVERSARIANTES  

JUNHO 

Ano: 13 

n° 63 

Viva com otimismo e 

entusiasmo! 

Informativo oficial do GRUPO BUILDING 

Participe do jornal! 

Se tiver algum material que 

acha interesse aparecer no 

jornal procure o  Alessandro 

(TI) ou Giselle (Marketing). 

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 

Antonio (Montagem) 

Empresa: Builtrade 

20/06 

Andréia (Montagem) 

Empresa: ECM 

25/06 

Márcia (Faturamento) 

Empresa: Building 

26/06 

  

  

  

  

http://www.tomadasblux.com.br/
https://twitter.com/blux76
https://www.facebook.com/buildingconectores
http://www.tomadasblux.com.br


Nesta  edição o destaque é para 

Deivid Gomes Barbosa 

 

Deivid iniciou sua carreira em  04/11/2010 como auxiliar de produção, 

no setor da furadeira. 

Em 01/04/2013 foi promovido 1° para a função de operador de furadeira 
“C”, no setor da furadeira, e em menos de um ano foi promovido nova-
mente para o setor do almoxarifado, onde ocupa atualmente a função de 

auxiliar de almoxarifado 

 

Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedicação! 

Bianca Cantreva Meira,  

é a nova colaboradora do quadro da Building, iniciando sua atuação 

no setor administrativo, na recepção, como auxiliar administrativo. 

 

Seja bem-vinda e desejamos muito sucesso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo de Casa 

Nova Colaboradora  
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Deivid no seu posto de trabalho, 
no setor do almoxarifado. 

ano. 

Os pontos são recebidos ou perdidos 
de acordo com as atuações dos atletas 
em campo após cada jogo, através dos 
itens de scout. A pontuação geral, dada 
pela média dos pontos dos jogadores 
de cada time, determina a posição 
destas equipes no ranking das diferen-
tes ligas nas quais eles estão inseridos, 

sejam públicas ou privadas. 

No início do campeonato são levados 

em consideração qualidades, caracte-

rísticas e o histórico profissional de 

cada atleta e técnico. Além disso, a 

O Brasileirão começou dia 14 de Maio 
e alguns colaboradores já estão no 
clima. Ao invés de fazerem o famoso 
“Bolão” estão utilizando a tecnologia 
como forma de entrosamento entre 

eles, através do jogo Cartola FC. 

O Cartola FC é um game de futebol 
gratuito para iOS, Android e web que 
permite que o jogador administre um 
clube próprio. Usando os resultados 
oficiais de cada partida do Brasileirão, 
o desempenho dos jogadores nos 
times reais se transforma em pontos 
para os mesmos atletas nos times 
virtuais.  Como futebol é um dos es-
portes favoritos dos colaboradores do 
Grupo Building, Welber, do setor da 
ferramentaria, é o administrador do 
time  “Os Malas da Building”, que 
atualmente possui 9 membros na sua 

equipe. 

Se você tem interesse em montar a 
sua equipe ou entrar para o nosso 
time, baixe o jogo e entre em contato 
direto com o Welber. É possível criar 
uma liga entre seus amigos e comparar 
quem tem o melhor time ao longo do 

cada rodada do Brasileirão (série A) as 

estatísticas de desempenho dos joga-

dores são consolidadas e transforma-

das em pontos. 

É possível modificar os jogadores es-

colhidos a todo momento, até horas 

antes do primeiro jogo da rodada 

começar. 

Este ano a novidade é que por apenas 

R$ 5,70 mensais é possível ter itens 

exclusivos, criar ligas de mata-mata, 

participar das ligas oficiais e concorrer 

a vale-compras.  

Os dez melhores por rodada, de acor-

do com o regulamento, conquistarão 

vale-compras das Casas Bahia nos 

valores entre R$ 200 e R$ 3 mil. O 

vencedor do mês levará um vale-

compras das Casas Bahia de R$ 5 mil. 

O prêmio é o mesmo para o melhor 

do campeonato, mas com um valor R$ 

10 mil em vale-compras. A promoção 

é válida àqueles que se tornarem Car-

toleiros Pro até o dia 06/11/2016. 

Para saber como jogar visite o site 

Globo Esporte. 

Integração entre os colaboradores através do Cartola FC 

Bianca no seu posto de trabalho, na 
recepção. 

http://globoesporte.globo.com/cartola-fc/noticia/2015/07/entenda-pontuacoes-do-cartola-fc-e-defina-como-escalar-sua-equipe.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/cartolafc-sportv.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/ios.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/android.html
http://globoesporte.globo.com/cartola-fc/noticia/2016/05/guia-especial-entenda-como-jogar-o-cartola-fc-com-novidades-de-201.html
http://globoesporte.globo.com/cartola-fc/noticia/2016/05/guia-especial-entenda-como-jogar-o-cartola-fc-com-novidades-de-201.html

