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Produtos B-LUX têm garantia estendida e novo slogan

ANIVERSARIANTES
MARÇO
Hélio (injetora)

04/03

Empresa: Builtrade

Marcos (estamparia)

05/03

Empresa: Builtrade

Valdecy (logística)

05/03

Empresa: ECM

Cristina (Geral)

15/03

Empresa: ECM

Selma (RH/DP)

20/03

Empresa: Building

Gelson (logística)

24/03

Empresa: Builtrade

Fábio (montagem)

30/03

Empresa: Builtrade

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 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

A Building Industrial de Conectores Elétricos Ltda. expandiu sua linha de produtos
já há alguns anos, através da
linha B-LUX de Tomadas e
Interruptores. Com o passar
dos anos foi conquistando
cada dia mais a confiança dos
consumidores através de
produtos robustos e de alta
qualidade, produtos estes que
hoje já faz parte de suas vidas.
Os produtos B-LUX tiveram a
garantia estendida, passando
de 6 anos para 15 anos, a
maior garantia oferecida no
mercado atualmente. Deste
diferencial competitivo que

proporciona aos comerciantes, surgiu o novo slogan da
marca: “Seja diferente, Seja BLUX!”, em substituição ao
antigo slogan “Faz parte de
sua vida”.
Estes dizeres estarão presentes nas novas embalagens,
displays e materiais de distribuição como catálogos, folders entre outros.
Disparamos e-mails a todos
os nossos clientes cadastrados para notificá-los sobre a
novidade e este benefício será
válido apenas para as compras
deste novo lote de produtos
B-LUX.

Vibremos paz e
alegria para todas as
nações!

Mascote Building

Novo distribuidor de produtos B-Lux em Santa Catarina
A Building & B-Lux começa o
ano com muitas novidades e
outra grande parceria que
fizemos foi com a empresa
Valecom Materiais Elétricos e
Datacom, em Balneário Camboriú, no Estado de Santa
Catarina.
É uma empresa privada, fundada em 1999, que atua na
área de aparelhos, equipamentos e artigos
elétricos.
Estamos ajustando
os últimos detalhes
e já está tudo certo
para eles serem o
nosso distribuidor
de produtos B-Lux
na região.
Tivemos a honra
de receber o Dire-

tor. Sr. Vinícius, em nossa
fábrica no final deste mês e
estamos finalizando o seu
pedido, o qual abrange praticamente toda a linha B-Lux, e
deve ser enviado no começo
de Março.
A empresa conta com 10
representantes que farão o
trabalho externo, apresentando nossos produtos para a

carteira de clientes que eles já
possuem, captando novos
clientes e desenvolvendo as
negociações.
A empresa Valecom Materiais
Elétricos e Datacom possui o
certificado ISO 9001:2015
garantido pelo atendimento às
boas práticas de gestão e
respeito aos clientes. Este
certificado tem como base
o gerenciamento de riscos
para agir preventivamente
sobre incertezas, trazendo
com isso uma evolução muito
significativa para o Sistema de
Gestão da Qualidade (SGQ),
mantendo a qualidade em
processos, produtos e serviços, com foco na satisfação
do cliente e na busca da melhoria contínua dos processos.

Tempo de Casa
Nesta edição o destaque é para
Rogério Augusto Oliveira Santos
Rogério iniciou sua carreira em 21/05/2012 como auxiliar de montagem e foi promovido para sub encarregado da montagem em Março de 2016.
Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedicação!

Rogério no seu posto de trabalho

SESC Belenzinho promove aulas de dança do ventre gratuitas
O Sesc Belenzinho oferece diversas
usar traje adequado para a prática,
atividades para todos os públicos e as
podendo levar cadeado para guardar
aulas de dança do
os pertences.
ventre é uma delas,
É uma dança milenar
proposta para muque teve origem por
“A prática da dança do ventre
lheres a partir de
volta de 7000 A.C. A
melhora a autoestima,
12 anos.
princípio dançada em
As aulas são gratuirituais sagrados ligacoordenação motora....”
tas e acontecem na
dos a mãe terra com
Sala de Expressão
a intenção de prepaCorporal 1, às Quartas-feiras, das 20h
rar as mulheres para a maternidade.
às 21h, do dia 01/03 até 29/03 e aos
Com a invasão do povo árabe ao Egito
Domingos, das 16h às 17h30, do dia
a dança foi incorporada a cultura ára05/03 até 26/03.
be, deixando de ser apenas prática
É necessário retirar a senha com 30
sagrada e assumindo caráter mais
minutos de antecedência no local e
festivo. A prática da dança do ventre

melhora a autoestima, coordenação
motora, postura, flexibilidade, alivio
do estresse e estimula a criatividade.
O endereço de lá é Rua Padre Adelino, n° 1.000, bairro do Belenzinho, em
São Paulo.
Informações
no telefone:
2076-9700

Fundação Getúlio Vargas disponibiliza cursos profissionalizantes online gratuitos
A Fundação Getúlio Vargas é a primeira instituição brasileira a ser membro do Open Course Ware Consortium (OCWC) um consórcio de instituições de ensino de diversos países
que oferecem conteúdos e materiais
didáticos sem custo, pela internet.
No final do curso, se você se cadastrar, poderá receber uma declaração
de conclusão do curso caso atinja a
nota média no pós-teste que é igual
ou superior a 7,0.
Você também pode começar imediatamente os cursos sem se cadastrar,
porém não terá direito a esta declaração.
Os cursos Diversidade nas Organizações e Filosofia não possuem pós
teste. Todos os demais possuem.
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Para conseguir visualizar o conteúdo
dos cursos, é necessário ter o Adobe
Flash Player 9.0 ou superior instalado
na máquina.
No site você pode realizar as pesquisas dos cursos através de Filtros de
interesse que são: Área de Conhecimento e Duração ou visualizar logo
abaixo todos os cursos disponíveis
que englobam as áreas de Direito,
Economia, Educação e Comunicação,
Gestão Financeira, Gestão de Projetos, Gestão Socioambiental, Gestão
Empresarial, Gestão de Marketing,
Gestão de Pessoas, Gestão de Produção, História e Ética.

Tem também cursos patrocinados nas
áreas de Finanças Pessoais e Sustentabilidade e três sugestões para o momento são os cursos Como Organizar
o Orçamento Familiar, com 12 horas,
Como Economizar em Tempo de
Crise, com 8 horas e Como Planejar a
Aposentaria, com 10 horas.
Vale a pena investir na gente!

A duração dos cursos variam e tem de
2, 5, 8, 10, 12, 15 e 30 horas .
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