
Desejamos boas-vindas aos novos colaboradores! 

No setor de montagem recebemos os novos auxiliares de montagem 
Anderson César Viola dos Santos (ECM), Danielly Lourenço da Silva 
(MNL), Wadson Viveiros Costa (ECM)  e David Moreira (ECM) e no 
setor da furadeira Charles Montino Cavalcante (MNL) é o novo auxi-

liar de produção.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sejam bem-vindos e 
dese jamos  muito     

sucesso! 

Dia das crianças especial!   

Novos Colaboradores 

No mês de Julho lançamos a 
campanha “Qualquer Um 
Pode Ser Um Herói” para 
arrecadarmos roupas, sapatos 
e cobertores e doarmos pos-
teriormente para os morado-
res em situação de rua, po-
rém estas doações foram 
somadas com mais outras e 
foram entregues no dia 12 de 
Outubro, famoso Dia das 
Crianças, na comuni-
dade Vila Silvia, na 
zona leste de São 
Paulo. Junto com 
estas doações foram 
entregues brinquedos 
e doces, atendendo 
aprox imadamente 

200 famílias. 

Os colaboradores 
Diogo e Rita, do 
setor da furadeira, 
acompanharam esta 

entrega e proporcionaram às 
crianças algumas brincadeiras 

levando alguns ensinamentos. 

Parabéns a todos os colabora-

dores pela participação! 

No próximo mês a intenção é 
fazer um sopão para as pesso-
as que ficam no Centro da 
cidade. Quem puder ajudar 

com doações de alimentos 
não perecíveis  pode procurar 

a Rita ou o Diogo. 

Para ver todas as fotos deste 

dia acompanhe o nosso Blog! 
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Jornal Building Conectores 

Mascote Building 

Adelino (Parafuso) 

Empresa: Building 

04/11 

Otoniel (Torno) 

Empresa: Builtrade 

06/11 

Paulo (Ferramentaria) 

Empresa: Building 

10/11 

Aloisio (Montagem) 

Empresa: MNL 

11/11 

Wadson (Montagem) 

Empresa: ECM 

20/11 

  

  

Alberto (Expedição) 

Empresa: ECM 

23/11 

Antonio (Injetora) 

Empresa: Building 

24/11 

Carlos (Injetora) 

Empresa: Builtrade 

29/11 

  

  

  

  

ANIVERSARIANTES  

NOVEMBRO 

Ano: 14 

n° 75 

 Tudo que se dispu-
ser a fazer, faça com 

alegria e prazer! 

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), Daiana (RH) 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 

Charles 

Anderson (à esquerda) Danielly (no centro) Wadson (à 

direita) 

David 

http://www.tomadasblux.com.br/2017/10/colaboradores-fazem-o-dia-das-criancas.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 

Alan Nagao 

 

Alan iniciou sua carreira em  13/05/2013 como auxiliar de 

produção “C”, no setor da furadeira. 

Em 01/02/2014 foi promovido para operador de furadeira 
“C” e em 01/03/2016 foi promovido para operador de linha 
de montagem “C” , no setor da montagem, onde continua até 

hoje. 

 

Agradecemos por seu desempenho, perseverança e 

dedicação! 

apetrecho antiestresse para adultos, 
porém, especialistas não acreditam na 
sua capacidade reabilitadora. Segundo 

o neuropsicólogo 
Álvaro Bilbao é sim-
ples conseguir fazer 
com que uma criança 
com déficit de aten-
ção se concentre em 
algo que se move, mas 
não é produtivo por-
que não tem reper-
cussão no longo pra-
zo. O spinner não 
regula o sistema aten-
cional, que é o que 
realmente se precisa 

trabalhar nesses casos. 

Também conhecido como fidget spin-
ner, hoje em dia é possível ver diversas 
crianças e adolescentes brincando 
com este invento feito de 
plástico ou metal, mais 
comum com 3 abas, mas 
pode ser encontrado com 
2 ou mais abas, podendo 
girar nos dedos entre 2 e 4 
minutos, dependendo da 
impulsão, sendo que alguns 
são personalizados com 
estampas e desenhos e até 

podem possuir luzes de led.  

O spinner é vendido em 
sites e lojas como brinque-
do terapêutico para crianças com 
déficit de atenção e até como um 

Segundo Álvaro, para poder conside-
rar um produto como terapêutico é 
preciso de 4 a 5 anos de investigação 
prévia e no momento não há nenhum 
estudo ou informe que endosse as 
propriedades curativas que alguns 
atribuem aos spinners. Para o psicólo-
go Oswaldo Rodrigues Junior, os spin-
ners têm efeito calmante e ajudam na 
concentração daqueles com mais difi-
culdade, mas faz as seguintes ressalvas 
de que pode apaziguar ansiedades para 
determinados grupos, mas não serve a 

todos. 

Fontes: El País e Globo 

Tempo de Casa 

Afinal, o spinner ajuda na concentração e no controle do stress? 
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Alan Nagao no seu posto de trabalho, no setor da 
montagem. 

ram bastante interesse 
em cooperar e foram 
receptivos em relação 
às mudanças. 
Parabéns a todos e 
vamos continuar nos 
empenhando para 
alcançarmos mais esta 

importante conquista! 

Depois de um longo período, o setor 
da qualidade retomou o trabalho de 
orientação aos encarregados de cada 
setor, através da palestra realizada no 
setor de treinamento, no dia 06 de 
Setembro, sobre a implementação de 
controle e rastreabilidade da produ-
ção, com foco na atualização da norma 
ISO 9001 para a versão 2015. 
Lembrando que temos o prazo até 
Fevereiro de 2018 para nos adequar-
mos ao novo ISO, então estas orienta-
ções são de extrema importância para 
atingirmos este objetivo. 
A palestra foi conduzida pelo nosso 
coordenador da qualidade, Edson, o 
qual abordou este importante tema 
com o objetivo de obtermos ganho na 
gestão com amplo controle daquilo 
que é produzido no chão de fábrica. 
A Daiana do RH o questionou se em 
tão pouco tempo ele tem atingido seu 
objetivo e o Edson respondeu que 
sim, que os colaboradores demonstra-

Retomada de palestra foca na atualização da ISO 9001 

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/12/05/ciencia/1417796395_262217.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/12/05/ciencia/1417796395_262217.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/12/05/ciencia/1417796395_262217.html
https://pt.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=&SearchText=spinner
https://pt.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=&SearchText=spinner
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/31/cultura/1496242071_981578.html
https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/febre-la-fora-hand-spinners-teriam-efeito-terapeutico-viram-moda-em-escolas-do-rio-21422472.html

