
Nos dias 05 e 07 de Março 
recebemos a visita aqui na 
fábrica de alguns clientes e do 
nosso representante Fernan-
do Medeiros, o qual os atende 

na Paraíba. 

Primeiro foram recebidos 
com muito carinho e alegria 
pela nossa equipe e na se-
quência puderam percorrer 
por toda fábrica e conhecer o 
processo de fabricação dos 
produtos Building e B-Lux. 
Após isso, o Alexandre Jr. 
passou um breve treinamen-
to, na sala de treinamentos, 
para conhecerem um pouco 
mais sobre a nossa história e  

nossos diferenciais.  

Todos receberam kits de 
brinde e seguiram para a FEI-
CON (Feira Internacional da 
Construção), onde também 
foram recepcionados pela 
nossa equipe que estava tra-
balhando no stand da B-Lux 
Tomadas e Interruptores, 

divulgando nossos produtos. 

A Building & B-Lux rece- 

be visita de clientes e represen-

tante da Paraíba 

Novidades na FEICON 

Este ano a organização da 
FEICON além de nos surpre-
ender com a escolha do novo 
local (São Paulo Expo) para a 
realização da feira, colocou à 
disposição diversas palestras e 
congressos gratuitos para os 
visitantes e expositores e em 
parceria com a Anamaco, a 
qual publica revistas 
do setor de material 
de construção, reali-
zou o sorteio de 1 
caminhão Accelo 
1316 com carroceria 
para carga seca, da 

Mercedes-Benz, repleto de 
produtos para os lojistas que 
estiveram na feira e ganharam 

o cupom. 

Alguns dos nossos clientes 
receberam este cupom, mas 
infelizmente não foram con-
templados com este prêmio, 
cujo sorteio foi na Sexta-feira 

(07/04/17), no stand da Ana-

maco.  

A FEICON 2017 chamou a 
atenção dos visitantes tam-
bém por englobar a questão 
sustentável, apresentando 
ações como Casa Cerâmica e 
Canteiro de Obras do Futuro, 

que conciliam sustentabili-
dade e construção, mos-
trando aos profissionais do 
mercado de construção 
civil como deve ser feito o 
planejamento e a execução 

de medidas sustentáveis. 

JBC 

Abril 2017 

 

 

 

Jornal Building Conectores 

ANIVERSARIANTES  

MAIO 

Ano: 14 

n° 70 
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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. 

Raquel (montagem) 

Empresa: MNL 

05/05 

Lucas Felipe 

(montagem) 

Empresa: ECM 

08/05 

Alan (furadeira) 

Empresa: Builtrade 

14/05 

  

  

  

  

Mascote Building 

Visite o nosso Blog:  

www.tomadasblux.com.br 

Seja flexível com 
as pessoas e firme 

no bom caráter! 

Foto no stand da B-Lux Tomadas e Interruptores, na FEICON. 

Da esquerda para a direita:  Edilson (A.R. Ferragens); 

Maurílio (gerente da fábrica Mebuki); Fernando (Representante); Paulo 
(Supervisor de vendas); Marcelo (MH Construções); Marcelo 
(representante Grupo Tambasa); Josinaldo “Piaba” (Depósito Costa do 
Sol); Djair - de blusa amarela (Thiago Material de Construção); Carlos 
(MAG Ferragens); Alexandre Jr. (Diretor); Alex - segurando a sacola da 

Building & B-Lux  (Gestor da Rede PB). 

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


A Feicon deste ano foi em um novo local, 
na São Paulo Expo, que trouxe um pouco 
mais de conforto por conta da sua estrutu-
ra mais moderna  e gerou uma grande ex-
pectativa, a qual foi correspondida durante 
a semana com a captação de novos conta-
tos que foram recepcionados pelas nossas 
promotoras Marcela e Ariele. 
Além da presença dos amigos e clientes da 
Paraíba, o qual falamos na matéria anterior, 
tivemos a presença de representantes de 
diversas regiões e outros importantes clien-
tes como Limerled, Fort Luz, Decorwatts, 
Sanluz, Alternativa, Siro, ADR entre outros. 
Veja essas e outras fotos nas nossas 
redes sociais! 

Tempo de Casa 
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Mais um pouco da FEICON 2017 

Nesta  edição o destaque é para 

Fábio Macena Farias    

 

Fábio iniciou sua carreira em 02/07/2012 como auxiliar de montagem. 

Foi promovido em Fevereiro de 2014 para operador de máquina de 

embalagem e continua até hoje.  

 

Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedicação! Fábio no seu posto de trabalho 

Equipe no stand B-Lux Tomadas e Interruptores 

no 1° dia da FEICON. 
Promotoras Ariele Ramos (à 
esquerda) e Marcela Barboza (à 

direita). 

Representante Osmar Soares, atua 
nas regiões de Osasco, Alphaville 
entre outras e esteve presente dias 

6 e 7 de Abril. 

Representantes (da esquerda para 
direita): Flávio Busico, Evaldo 
Chaim, Marcelo Motta (PE), André 

Luiz Pereira e Junior Massuia. 

Display de parede retro iluminado mostrando as novas tomadas 

para conduletes instaladas. 

Da esquerda para direita: Paulo, Fernando Brasil 
(representante) Alexandre e sua esposa Tatiane, da 
empresa Alternativa Materiais elétricos, que fica em João 
Pessoa (PB), e Renata. Os clientes conheceram nossa 
fábrica dia 07 de Março e depois seguiram para a FEI-

CON. 

Renato Fernandes (à esquerda) 
é nosso cliente e proprietário da 
empresa Elétrica ADR Ltda., que 
fica em São Paulo (SP) e que o 
representante Flávio Busico (à 

direita) atende. 

Da esquerda para direita: Junior Massuia (representante), 

Adair (comprador) Gilberto (proprietário), Renato e 
Josiane (compradora ) da empresa Fort Luz Materiais 

Elétricos, que fica em São José do Rio Preto. 


