
A Building & B-Lux com muita 
dedicação e trabalho conse-
guiu fechar o ano de 2016 
com uma grande parceria que  
foi com a empresa MRV Enge-
nharia, considerada a 1ª colo-
cada no ran-
k ing ITC 
( Inte l igência 
Empresar i a l 
da Constru-
ção), com as 
100 maiores 
construtoras do Brasil 2016, 
com 6.857.952.47 m² de área 

total construída  e 322 obras. 

A MRV Engenharia é uma 
construtora brasileira sediada 
na cidade de Belo Horizonte. 
Desde 1979 no mercado imo-
biliário é a única que oferece 
casas e apartamentos em mais 

de 140 cidades do Brasil.   

Desde Novembro de 2001, a 
MRV conquistou a certificação 
no nível A do PBQP-H 
(Programa Brasileiro de Qua-
lidade e Produtividade na 

Habitação), sendo uma das 
primeiras construtoras a atin-
gir o nível máximo de qualifi-
cação. Em 2010 a construtora 
ficou entre as quatro maiores 
empresas ligadas ao setor de 

construção das 
Américas em valor 
de mercado, se-
gundo o Ranking 
das Américas. 
Além disso, foi 
eleita a empresa 

que mais respeita o consumi-
dor no Brasil, na categoria 
Construção e Incorporação, 
pela Revista Consumidor 
Moderno. Com valores simila-
res ao nosso está preocupada 
com a sustentabilidade, incen-
tivo ao esporte e projetos 

sociais. 

Há anos a Building & B-Lux 
vêm fazendo um trabalho de 
visitas, apresentação de pro-
dutos e documentos, além de 
reuniões por vídeo-chamadas 
e desta vez conseguimos fe-

char negócio. 

 Em Dezembro do ano passa-
do fornecemos produtos da 
linha B-Lux, mais especifica-
mente as linhas Home e Fi-
nesse, na cor branca, e este é 
só o começo de muito traba-

lho pela frente. 

Agradecemos pela confiança 
em nossos produtos e servi-
ços e estamos honrados por 
mais um grande cliente levar 
para as pessoas a qualidade 

dos produtos B-Lux! 

B-Lux fecha 2016 com  

uma grande parceria 

Palavra da Diretoria  

Parece incrível! Mais um ano! 
Todo inicio de ano eu escre-
vo algo parecido, dizendo 
como passou rápido! Na ver-
dade, a cada ano, o tempo 
vem passando mais rápido! 
Acabamos de festejar o novo 
ano, e Janeiro já acabou! Já 
estamos em Fevereiro!! Ina-
creditável! Pra ser bem since-
ro, 2016 foi um ano que eu 
torci muito para que passasse 
rápido! Eu nunca havia sentido 
isso antes, mas diante de tan-
tos problemas enfrentados 
em 2016, eu pedi muito a 
Deus para que terminasse 
logo e que 2017 viesse com 
força total!!  

Acho que acertei em cheio, 
pois o otimismo que vem 
tomando conta do Brasil tem 
feito as coisas acontecerem 
de maneira diferente. Diferen-
te de 2016, que começou 
com pessimismo geral, 2017 
vem sendo encarado como o 
ano do início  da recuperação 
do Brasil. Claro que alguns 
anos serão necessários para 
recuperar o estrago que a 
política fez nesse país, mas é 
preciso começar! E já come-
çou! 
Da nossa parte, vimos con-
quistando espaço em vários 
segmentos, varias empresas 
que vinhamos desenvolvendo 

há muito tempo. Mesmo dian-
te da crise, conseguimos gran-
des conquistas. A grande van-
tagem destas conquistas neste 
período difícil, é que quando a 
recuperação econômica do 
Brasil iniciar, estaremos con-
solidados nestas grandes em-
presas e ai sim, passaremos a 
colher os  frutos destas con-
quistas! 
O segredo de nossa sobrevi-
vência neste período, foi a 
perseverança, a fé e não pa-
rarmos nunca. Pelo contrário, 
trabalharmos em dobro para 
conquistar mercado e novos 
negócios! Eu acredito, tenho 
fé!! Conto com todos vocês!! 
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Jornal Building Conectores 

Mascote Building 

Renato (portaria) 

Empresa: Building 

02/02 

Kleber (montagem) 

Empresa: MNL 

02/02 

Jorge (almoxarifado) 

Empresa: Building 

03/02 

Ricardo (injetora) 

Empresa: Building 

05/02 

Renata (vendas) 

Empresa: ECM 

13/02 

  

  

ANIVERSARIANTES  

FEVEREIRO 

Ano: 14 

n° 67 

Pensamento positivo e 
atitudes equilibradas 

para um ano de vitórias! 

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  Alessandro (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 

Antonio (estamparia) 

Empresa: Building 

16/02 

Ana Paula (montagem) 

Empresa: ECM 

17/02 

Elisangela (montagem) 

Empresa: Builtrade 

19/02 

Gustavo (injetora) 

Empresa: Builtrade 

21/02 

Willian (furadeira) 

Empresa: ECM 

21/02 

  

  

Harrison (ferramentaria) 

Empresa: Builtrade 

25/02 

Angélica (montagem) 

Empresa: ECM 

27/02 

  

  

  

  

  

http://www.mrv.com.br/institucional/cidadesatendidas
http://www.mrv.com.br/institucional/cidadesatendidas
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 

Joaquim Martins 

 

Joaquim iniciou sua carreira em  17/04/2012 como auxiliar de produção, passando para 

laminador de parafuso, em Março de 2016.  

 

Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedicação! 

No Centro-Oeste  o mais novo repre-
sentante é o Sr. Jesusmar de Oliveira, 
que atua em Brasília, no Distrito Fede-
ral e iniciou seu trabalho conosco em  
16 de Dezembro. 
Já no Sudeste temos os Srs. José Car-
los e Carlos Antônio que estão repre-
sentando-nos na cidade de Belo Hori-
zonte e regiões próximas, em Minas 
Gerais, desde 08 de Dezembro. 
Também no Sudeste temos mais 2 
representantes novos atuando: o Sr. 
Osmar Soares de Amorim, que iniciou 
suas atividades conosco em 20 de 
Dezembro e atua nas regiões de Co-
tia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, 
Jandira, Cajamar, Santana do Parnaíba, 
Alphaville, Osasco, Barueri, Carapicuí-
ba, Jd. Arpoador, Perus, Taipas e Jara-
guá, e o Sr. Evaldo Chaim, que iniciou 

A Building & B-Lux distribui os seus 
produtos para o Brasil todo e possui 
pessoas capacitadas representando-
nos, Em 2016 recebemos muitos cur-
rículos de pessoas interessadas em 
vender os nossos produtos, através de 
representações, e no final do ano 
foram escolhidos mais alguns repre-
sentantes para integrar o nosso time. 
Na região Norte brasileira, mais espe-
cificamente no Estado do Acre temos 
a nova representante Raphaela, que 
atua em Rio Branco e regiões próxi-
mas e está ofertando nossos produtos 
desde  16 de Dezembro. 
No Nordeste temos o representante 
Sr. Otoniel Bezerra, que atua no Esta-
do de Pernambuco, em Recife e em 
regiões próximas e está representan-
do a nossa marca desde 10 de Outu-
bro.  

em 18 de Outubro e atua em Campi-
nas, Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba, 
Sorocaba, Itu e regiões próximas, 
também no Estado de São Paulo. 
Dentre estes novos representantes o 
que vem se destacando pelas vendas 
em tão pouco tempo é o Sr. Evaldo 
Chaim. 

Tempo de Casa 
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Joaquim no seu posto 
de trabalho 

Novos representantes em diversas regiões brasileiras 

Sociedade), além de exposições tem-
porárias sobre temas afins, locadas em 
cerca de onze mil metros quadrados, 
em um dos edifícios históricos mais 
importantes da cidade, o Palácio das 
Indústrias.  Do mundo das borboletas 
à história da evolução humana, da 
viagem espacial a uma viagem ao fundo 
do mar, da robótica educacional ao 
maior planeta do Sistema Solar, do 

menor inseto aos 
maiores animais da 
Terra, do funciona-
mento dos quatro 
sistemas que com-
põem o corpo hu-
mano a alertas so-
bre prevenção de 
doenças, das leis da 

física às transformações químicas, do 
ecossistema à questão da preservação 
ambiental, tudo está apresentado de 
forma lúdica para fazer da visita ao 
Catavento uma prazerosa viagem ao 

mundo do conhecimento e da cultura. 

Está aberto de Terça-feira à Domingo, 
das 9h às 17h, sendo a entrada permi-

tida até às 16h. 

Para ter acesso a alguns espaços é 
necessário a retirada de senhas anteci-
padamente, por conta do seu espaço 
restrito. Na parte da manhã estas 
senhas são distribuídas às 9h e a tarde 

às 13h de final de semana. 

Os ingressos custam R$ 6,00 (inteira), 
pagos somente com dinheiro e aos 
Sábados a entrada é gratuita para to-
dos os visitantes. Tem estacionamento 
próprio sendo até 4 horas cobrado R$ 
15,00 e adicional por hora de R$ 5,00. 
Para vans e ônibus é cobrado R$ 

30,00 até 4 horas.  

Possui lanchonete e não é permitida a 

entrada com alimentos ou bebidas.  

Local: Av. Mercúrio, s/n - Pq. Dom 
Pedro II, Brás, São Paulo - SP  - Tel.: 

(11) 3315-0051 

www.cataventocultural.org.br 

O Catavento Cultural oferece uma 
experiência cultural única, por meio 
de exposições de alta qualidade, pro-
gramação diversificada e abordagem 
criativa de temas científicos e tecnoló-

gicos, dentre outros.   

Em 2015  recebeu 586 mil visitantes e 
se firmou como um dos museus mais 

visitados da capital paulista. 

Para você que procu-
ra uma opção mais 
em conta para se 
divertir com a sua 
família esta com cer-
teza é uma grande 
oportunidade. para se 

divertir e aprender! 

Recomenda-se a visitação para crian-

ças acima de 7 anos. 

São mais de 250 instalações interativas 
de interesse tecnológico, científico e 
cultural, divididas em quatro grandes 
seções (Universo, Vida, Engenho e  

“Em 2015 recebeu 586 mil 

visitantes...um dos museus mais 

visitados da capital paulista” 

Catavento Cultural: Um programa para a família toda se 

divertir e aprender! 

http://www.cataventocultural.org.br

