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Raquel (Montagem)

05/05

Empresa: MNL

Edson (Qualidade)

08/05

Empresa: Building

Lucas Felipe

08/05

(Montagem)
Empresa: ECM

Alan (Montagem)

14/05

Empresa: Builtrade

Wesley (Furadeira)

29/05

Empresa: Building

Danielle (Comercial)

31/05

Empresa: Building

Ofereça
ajuda mesmo sem
que alguém
te peça!

Nova loja da Elétrica Área
recebe todo suporte da Building
& B-Lux
A Elétrica Área tem 20 anos
de mercado e parceria com a
Building & B-Lux há mais de
14 anos! Além de se destacar
distribuindo materiais elétricos de baixa e média tensão, realiza um trabalho de
consultoria eficiente e dinâmico na solução de qualquer
imprevisto que venha a surgir.
Possui 5 lojas, sendo duas em
Sorocaba, uma em Mogi Guaçu, Manaus, Itapeva e sua
matriz, com 2.800 m², está
localizada agora no novo endereço, na Marginal Tietê,

aqui em São Paulo. A inauguração da loja será na Segundafeira (30/04/18) e antes desta
data foi realizado um treinamento preparando toda a
equipe comercial, totalizando
77 colaboradores, sendo 65
vendedores que atuam no
televendas e 12 vendedores
que atendem na loja. Foram
distribuídos 80 kits com
nécessaires e amostras dos
produtos das linhas Home,
Finesse, Home Overlap e
acessórios. O treinamento foi
dividido em 8 blocos e teve

duração aproximada de 15
minutos, abordando todos os
produtos Building & B-Lux.
Logo após o treinamento
foram recepcionados por
nossa equipe com um café da
manhã. A loja recebeu 2 expositores que estão nas laterais das gôndolas, as quais
serão abastecidas com produtos B-Lux, facilitando a visualização e aquisição dos produtos pelo consumidor. Desejamos muito sucesso para toda
a equipe nesta nova fase!

Mascote Building

Visite o nosso Blog:
www.tomadasblux.com.br

À esquerda: vista da parte interna nova loja (Marginal Tietê). Centro: Display B-Lux e Banner. À direita: Café da manhã com colaboradores

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

Dicas para amenizar o desconforto por conta do clima seco
Ana Paula Moschione Castro
é médica da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia
(ASBAI) e orienta tomar bastante água, a qual pode ajudar
a aliviar a irritação na garganta, e lavar as narinas com soro
fisiológico ajuda a diminuir o
d es conf orto no nariz .
O
pneumologista Ciro
Kirchenchtejn orienta usar
vaporizadores, principalmente
na hora de dormir, alertando
para que o ambiente não fique
úmido demais, de modo que

favoreça o crescimento de
fungos e a água do vaporizador deve estar sempre bem
limpa, para não contaminar e
aumentar o número de bactérias no ambiente. Para Ana
Paula, a bacia de água ou a
toalha úmida no quarto são
opções mais seguras. Outra
opção mais sofisticada são os
umidificadores de ar em que é
possível regular a umidade.
Neste caso, o ideal é programar a umidade para ficar entre 55% e 60%. Para aliviar a

secura dos olhos, o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, recomenda que as pessoas usem colírios do tipo lágrima artificial, pois não necessitam de prescrição médica.
Outras dicas do médico são
evitar coçar os olhos e higienizar bem as mãos antes de
tocar os olhos, no caso das
pessoas que usam lentes de
contato.
Fonte: Globo

Tempo de Casa
Nesta edição o destaque é para
Kléber Ribeiro de Lima
Kléber iniciou sua carreira em
18/11/2013 como auxiliar de almoxarifado, no setor do almoxarifado, e foi
promovido para assistente de montagem, no setor de montagem, em Março de 2015 onde continua até hoje.
Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedicação!

Kléber no seu posto de trabalho, no setor da montagem.

Catálogo B-Lux 2018 ganha novo visual!
O catálogo de produtos B-Lux 2018
foi finalizado o layout este mês e foi
planejado para atender todos os nossos públicos, mostrando a qualidade e
carinho em cada detalhe. Foram aproximadamente 5 meses para o seu desenvolvimento, o qual engloba pesquisa, testes e definição de layout, seleção de imagens, montagens, fotografias
dos produtos novos e adequação ao
catálogo. Nesta versão será apresentado um pouco da história da B-Lux e
todos os seus benefícios, ressaltando
as suas características e diferenciais.
Haverá um índice e cada linha de produtos apresenta sua cor correspondente para facilitar a localização no
catálogo através das linhas superiores
coloridas nas páginas. Também foi
alterada a estrutura do catálogo para
colunas, sendo organizadas as descrições dos produtos em tabelas e as
imagens dos produtos foram numera-

das. Em cada página de apresentação
da linha de produtos foram inseridas
imagens e textos. O catálogo segue
para a próxima etapa de testes na

gráfica e será impresso com novo
acabamento e detalhes com verniz
localizado valorizando-o ainda mais.

Atualização do certificado ISO 9001
Dentre as normas da ISO, a mais utilizada pelas empresas é a ISO
9001 tanto por sua relevância, quanto
pela abrangência. Ela é a responsável
pelo sistema de gestão de qualidade. É
a partir dela que as empresas se fundamentam para otimizar os processos
de funcionamento. A ISO 9001 foi
criada com a perspectiva que as empresas certificadas atinjam metas e
possam garantir a capacidade de eficiência tanto na produção quanto na
entrega dos produtos ou serviços.
Neste sentido, uma das soluções básicas da ISO 9001 é, portanto, alcançar
um consenso sobre soluções que pos-
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sam atender às demandas da empresa,
da sociedade e do comércio, ou seja
todas as partes interessadas. A Building & B-Lux atua em conformidade
com o sistema de gestão de qualidade
da Organização ISO e agora nossa
certificação fica validada por 3 anos
até 2021, sendo realizada uma auditoria de manutenção ao ano por amostragem, isso significa que nas próximas
auditorias serão auditados somente
alguns processos e não todo o sistema
como foi realizado nesta última auditoria. Agradecemos o empenho de
todos os envolvidos por mais esta
vitória!
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