
Flávio Busico nasceu em São 
Paulo e trabalha como repre-
sentante da Building desde 
1998, cobrindo toda a região 

da cidade de São Paulo. 

Conheceu a Building através 
da indicação de um amigo e o 
trabalho que ele executou 
nesse tempo todo aqui conos-
co que tem orgulho de lem-
brar foram as visitas, pois 
através delas conseguiu abrir 
muitas lojas para nós, con-
quistando ótimos resultados, 

principalmente com reven-
das, abrindo importantes 
portas para o crescimento 

da Building no mercado. 

Foi através da leitura de 
livros sobre vendas que 
resolveu seguir a indicação 
de investir nas visitas e 
verificou que apesar dos 
vários meios de comunica-
ção, as visitas são as que 
mais dão resultados e for-
talecem o relacionamento 

com os clientes. 

Flávio Busico há 18 anos conosco! 

Cabine Primária marca o início do  

projeto de ampliação da fábrica do  

Grupo Building 

O Grupo Building começou 
em Outubro de 2015 o proje-
to de ampliação da fábrica 
com a construção inicialmente 
da cabine primária, que aten-
derá todo o parque fabril.  
Serão construídos 3.600 m² 
com previsão para a conclu-
são das obras no final de 2017 

ou início de 2018. 

Foi estimado um investimento 
de R$ 3 milhões de reais, 
através de recursos do 

BNDES. 

A nova área construída será 
destinada à produção especifi-
camente de produtos da linha 
B-Lux, que vem ganhando 
mercado a cada ano e, com 

isso, criará em torno de 20 

novos postos de trabalho. 

O motivo para a expansão da 
área fabril foi a ampliação da 
linha de produtos e os proje-
tos de novos produtos, os 
quais exigem mais espaço nas 
áreas produtiva, de montagem 

e armazenamento. 

O colaborador Valmir, res-
ponsável pela coordenação de 
automação, acompanhou toda 
a instalação de perto e diz 
que com a construção da 
cabine primária o Grupo Buil-
ding será beneficiado com a 
economia de energia, estabili-
zação da tensão, aumentando 
assim a durabilidade dos apa-

relhos e máquinas.  

O bairro teve recorrentes 
problemas no ano passado 
com a manutenção nos fios 
do poste, o que acabava pre-
judicando o abastecimento de 
energia da fábrica, consequen-
temente a produção e com 
esta nova instalação depende-
remos da distribuição da 
energia vinda do novo poste, 
instalado no ano passado, o 
qual alimenta a cabine primá-
ria que é formada por 1 cabi-
ne de entrada, 1 cabine de 
distribuição e 2 transformado-
res que recebem 13.000 V e 
transformam para 220 V trifá-

sico. 

Saiba mais informações e 
acompanhe as fotos dessa 

instalação no nosso Blog! 
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Jornal Building Conectores 

Diogo (Furadeira) 

Empresa: MNL 

01/07 

João (Montagem) 09/07 

Alessandro (TI) 

Empresa: Building 

14/07 

Daiane (Geral) 

Empresa: MNL 

18/07 

Tatiana (Compras) 19/07 

  

  

ANIVERSARIANTES  

JULHO 

Ano: 13 

n° 64 
Informativo oficial do GRUPO BUILDING 

Participe do jornal! 

Nascimento de filho, casamento e 

outros assuntos também podem 

ser compartilhados aqui com 

seus colegas! Procure o  Alessan-

dro (TI) ou a 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 

Camila (Montagem) 

Empresa: Builtrade 

20/07 

Bruno ( Furadeira) 

Empresa: MNL 

24/07 

Victor (Montagem) 

Empresa: ECM 

26/07 

Allan (Furadeira) 27/07 

Danilo (Almoxarifado) 30/07 

  

  

Michel (Furadeira) 

Empresa: MNL 

31/07 

Tiago (Furadeira) 31/07 

  

  

  

  

  

Flávio Busico costuma vir às Quartas-
feiras à fábrica da Building e realiza 
atendimento via telefone aos clientes. 

Mascote Building 

A oportunidade nasce 

do entusiasmo! 

Cabine Primária: Cabine de Entrada (à esquerda), Cabine de Distribuição 
(no meio), 2 Transformadores (à direita)  

http://www.tomadasblux.com.br/2016/06/cabine-primaria-marca-o-inicio-do.html
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 

Bruno de Souza Carvalho 

 

Bruno iniciou sua carreira em  04/11/2010 como auxiliar de produ-
ção “C”, no setor da furadeira. Em 01/08/12 foi promovido para 
operador de furadeira “C” e em  menos de 1 ano, em 01/01/13, foi 

promovido para  operador de furadeira “B”. 

Em 01/01/14  mudou de setor e foi para a área da montagem como 

meio oficial de torno revolver. 

Em 01/03/16 teve sua última promoção para o setor do torno, onde 

ocupa atualmente a função de meio oficial de torno automático. 

 

Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedica-

ção! 

Tempo de Casa 

JBC 

Segundo informações fornecidas pelo 
secretário municipal de Transportes, 
Sr. Jolmar Tatto, em entrevista ao 
telejornal "Bom Dia São Paulo", da TV 
Globo, no dia 30 de Maio, os passagei-
ros poderão carregar o Bilhete Único, 
sistema de bilhetagem eletrônica da 
Grande São Paulo, dentro dos ônibus 

municipais da capital paulista. 

Primeiro, o usuário recarrega o valor 
pela internet ou em aplicativos como 
o Ponto Certo e o Moovit. Depois, 
encosta o cartão na máquina que fica 
antes da catraca para confirmar a tran-
sação. Todos os tipos de recarga são 

aceitos. 

O objetivo é reduzir ainda mais o 
número de pessoas que usam dinheiro 
para pagar os ônibus. Segundo a Pre-
feitura, 94% já usam o transporte sem 

usar dinheiro. 

Tatto acredita que este equipamento 
irá facilitar a vida dos usuários de ôni-

bus e metrô. 

Por enquanto, a novidade está em 334 
ônibus articulados da capital, em fase 
de testes, e a previsão é que até o 
final do ano todos estejam com a má-

quina nova, disse a Prefeitura. 

Atualmente, a recarga do Bilhete úni-
co pode ser feita pela internet; nas 
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Bruno no seu posto de trabalho, no setor do 
torno 

divulgou por e-mail a programação 

para diversos cursos de formação 

inicial e continuada que abriram este 

mês no SENAI Morvan Figueiredo, 

localizado na Zona Leste de São Paulo, 

na Rua do Oratório, n° 215, na Móo-

ca. 

As vagas são para as 

áreas de logística, ges-

tão, eletroeletrônica, 
automação, tecnologia 

da informação, metal-

mecânica e são limita-

das. 

Abaixo seguem algumas delas: 

 Almoxarife: 18/07 a 07/12 

 Auxiliar de Logística: 11/07 a 14/12 

 Eletricista instalador: 12/07 a 11/10 

ou 23/07 a 10/12 

 Segurança em Instalações Elétricas 

e Serv. em Eletricidade NR10: 

16/07 a 13/08 

 Excel Avançado: 26/07 a 14/09 

 Auto CAD 2D: 18/07 a 29/07 ou 

27/08 a 19/11  

 Inventor: 27/08 a 17/12 

 Cálculo Técnico: 02/07 a 20/08 ou 

18/07 a 28/07 

 Desenhista Projetista Mecânico: 

20/07 a 14/12 

 Programador e Operador de Torno 

A CNC: 30/07 a 12/11 

 Soldagem de Manutenção: 16/08 a 

20/10 ou 13/07 a 26/08 

 Torneiro Mecânico: 25/07/16 a 

18/03/17  

Os cursos poderão ser cancelados ou 

prorrogados, caso não haja número 

suficiente de alunos para formação da 

turma. 

Toda a programação está no mural, na 

p o r t a r i a ,  o u  n o  s i t e 

http://mooca.sp.senai.br/ 

Além de buscar a graduação, todo o 

profissional que quer se diferenciar no 

mercado, precisa fazer um curso téc-

nico ou específico. Essas capacitações 

fazem com que a empresa lhe diferen-

cie dos demais profissionais, tornan-

do-se especial naque-

la função que lhe foi 

concedida ou, então, 

pode conquistar um 
novo trabalho na 

área que deseja. 

O benefício de cur-

sos deste tipo se dá 

pelo fato de ser curta ou média dura-

ção e pode ser concebido para se 

adequar às necessidades específicas de 

sua área de atuação. 

Esses cursos de capacitação garantem 

um excelente nível em educação con-

tinuada, investindo pouco e economi-

zando tempo. 

O setor do RH do grupo Building 

“Essas capacitações fazem com 

que a empresa lhe diferencie 

dos demais profissionais” 

Oportunidades para quem quer se destacar no mercado 

profissional 

três lojas físicas da SPTrans, localiza-
das na rua Augusta e em Santa Cecília, 
na área central, e em Santo Amaro, na 
zona sul; nos 40 postos da SPTrans 

espalhados pela 
cidade; e em 
cerca de 10 mil 
pontos de venda, 
como lotéricas, 
bancas de jornal, 
farmácias e pada-

rias. 

 

Fontes: UOL e 

Globo 

Mais uma opção para recarga do Bilhete Único 

http://mooca.sp.senai.br/



