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Ano: 14

Informativo oficial do GRUPO BUILDING

Julho marca o início da campanha
em prol dos moradores de rua

ANIVERSARIANTES
AGOSTO
Giomar (Montagem)

01/08

Empresa: ECM

Rita (Furadeira)

01/08

Empresa: Builtrade

Clodoaldo (Montagem)

04/08

Empresa: MNL

Valmir (Automação)

04/08

Empresa: Builtrade
Welber (Ferramentaria)
Empresa: Building

05/08

Ailton (Baquelite)

08/08

Empresa: Building

Jéssica (Geral)

10/08

Empresa: Building

Clodoaldo (Injetora)

12/08

Empresa: Building

Tiago (Furadeira)

23/08

Empresa: ECM

Emerson (Embalagem)

n° 73

26/08

Empresa: 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

O inverno iniciou dia 21 de
Junho e terminará dia 21 de
Setembro e mais um ano
estamos solicitando a cooperação de todos os colaboradores com algumas doações.

A iniciativa foi dos colaboradores do setor da furadeira,
Diogo e Rita, e vocês podem
estar procurando-os, caso
tenham alguma doação e já
tenha expirado o prazo acima.

Lançamos a campanha
“Qualquer Um Pode ser Um
Herói” com o intuito de os
colaboradores do Grupo
Building mais uma vez se unirem e doarem cobertores,
sapatos e aquelas roupas em
bom estado, que estão guardadas no armário já a algum
tempo para alguém que está
precisando muito de uma
ajuda como é o caso dos moradores de rua.

Esta ação tem um trabalho
mais reforçado no inverno,
porém é realizada o ano todo.
Em paralelo, todo mês realizam-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 Diretoria aprovou a ideia e
no final da tarde da Sextafeira (31/06/17) foram colocadas 2 caixas na expedição, que
ficarão no local até 31 de
Agosto.

Julho 2017

lhos pode procurar 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 contamos com a participação de
todos!!

Em Setembro todo o material
que for doado aqui na Building
será entregue aos moradores
de rua de diversas regiões da
cidade de São Paulo, com
foco maior na região do Centro.
Caso tenha interesse em participar de algum destes traba-

Palavra da Diretoria
Passamos da metade do ano!

te demonstraram uma peque-
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mais um final de ano. O que
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podemos dizer do primeiro
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semestre? Foi um período de
otimismo, pequeno cresci-

precisa trabalhar, precisa de
confiabilidade, precisa reto-

mento, mas infelizmente dian-

mar o crescimento. Basta nos

te de novos escândalos políti-

deixarem trabalhar!

cos, a economia se retraiu

Que este resto de ano seja de

novamente. Amargamos nova-

retomada, que os negócios

mente dois meses de retração.

aconteçam e que nos prepare
para um 2018 de números
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mos!!
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expressivos!
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Precisa-

Ajudar o próximo
pode ser ouvir um
amigo ou desconhecido na rua.

Mascote Building

Tempo de Casa
Nesta edição o destaque é para
Giselle Forestiero
Giselle iniciou sua carreira em 04/02/2013 como auxiliar
de marketing, no setor de marketing. Em abril de 2017 foi
promovida para assistente de marketing onde continua até
hoje.
Agradecemos por seu desempenho, perseverança e
dedicação!

Giselle no seu posto de trabalho, no setor de Marketing

Dicas para aumentar a conservação do EPI
O RH da empresa está participando
ativamente do jornal e a Daiana indicou esta matéria para alertar sobre a
importância do uso e manutenção do
equipamento de proteção individual
ou simplesmente EPI, que é um item
de uso obrigatório a todos os trabalhadores que atuem como empregados sob regime da CLT e que estejam
expostos aos riscos ocupacionais.
Cabe ao colaborador zelar pela sua
qualidade, fazer seu correto uso e não
trabalhar sem utilizá-los.

Alguns EPI’s devem ser lavados todos
os dias, tudo dependerá do tipo de
atividade desenvolvida, do EPI e da
exposição ao qual o EPI fica.
Se ele for um EPI descartável, basta
descartá-lo no local correto, contudo
se ele for permanente é necessário
que você o lave com sabão neutro e
água corrente e o deixe secar até o
dia seguinte.
• Capacete: passe um pano úmido, ao

final do dia, para retirar o excesso de
sujeira. Caso esteja trincado ou sem a
fita não o utilize e solicite novo capacete ao responsável pela entrega de
EPI;
• Óculos: ao final da jornada pode
lavá-lo com sabão neutro ou detergente. Não utilize se estiver embaçado
ou trincado e ao lavar não utilize esponja, apenas suas mãos. Seque com
papel toalha ou toalha macia. Se preciso, troque;
• Respirador: passe pano úmido ao
final do dia e seque com papel toalha
ou toalha macia, troque os filtros sempre que necessário;
• Calçado: deixe descansar no período
que estiver fora do trabalho, na sombra. Uma vez a cada quinze dias ou
mês lave-o e seque-o na sombra. Não
utilize se estiver rasgado, furado ou
danificado. Não utilize fora do trabalho;
• Luva, mangote e perneira: lave ao

final do dia com sabão neutro e deixe
secar na sombra. Não utilize se apresentar estragos. Não utilize para outros fins fora do trabalho;
• Protetor auditivo: lave ao final do dia
para retirada de sujeiras e secreção do
ouvido. Deixe secar naturalmente, na
sombra. Não corte os fios do protetor. Dê um nozinho ao lado de um
deles e sempre utilize aquele lado no
mesmo ouvido. Cuide-se para não
desenvolver uma infecção no ouvido,
são muito graves e doloridas.
• Uniforme: apesar de nem sempre ser
um EPI, os uniformes também devem
ser cuidados para não prejudicar a
saúde e integridade física dos trabalhadores. Lave-o sempre que necessário
e não utilize o seu uniforme de trabalho, especialmente se for EPI (aventais,
roupas térmicas, etc.) fora do ambiente de trabalho onde ele é obrigatório.
Se apresentar danos, solicite a substituição. Veja o infográfico no Blog!

Parabéns ao papai Diogo!!!
O colaborador Diogo, do setor da furadeira, pai de Douglas, de 19 anos, e
da Isabella, de 2 anos, foi pai pela terceira vez de mais uma menina.
No dia 07 de Junho, às 22h:15 nasceu no Hospital Nossa Senhora do Rosário, a Lorena com 3kg e 49 cm.
Lorena apesar de ter nascido prematura com 8 meses de gestação, nasceu
saudável e recebeu alta após 2 dias.
Parabéns papai!!!
Desejamos muita saúde e paz para toda a família!
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