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Premio ABREME fornecedores 2018
A ABREME Associação Brasileira dos Revendedores e Distribuidores de Materiais Elétricos
(ABREME), é uma entidade civil, sem fins lucrativos que congrega empresas individuais ou coletivas que se dedicam à comercialização de materiais elétricos, seja na base de revenda ou distribuição.

ANIVERSARIANTES
JANEIRO
DAIANA FERNANDA DE CAMPOS
TIAGO SILVA MARTINS
ALAF ROBERTO MARQUES
DAIANE ALCAIDE DE FREITAS
RICARDO AUGUSTO BORGES
CHARLES MONTINO CAVALCANTE
ELAINE DA LUZ DE BRITO
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA
CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA

Sendo reconhecidamente um dos eventos mais
concorridos do calendário, a cerimônia de premiação da ABREME supera-se a cada edição!

05/Jan
06/Jan

E a Building & B.Lux patrocinador Master do
evento, marcou presença, em clima de confraternização.

06/Jan

08/Jan
11/Jan
16/Jan
19/Jan
28/Jan
29/Jan

Visite o nosso Blog:

Participe do jornal!
Nascimento de filho, casamento e
outros assuntos também podem ser
compartilhados aqui com seus
colegas! Procure a Caroline
(Marketing), Daiana (RH) ou
Alessandro (TI).
O jornal é de todos nós!
Este jornal e outros conteúdos
estarão disponíveis nas nossas
redes sociais abaixo.

CONCURSOS

Nome do Mascote e Seu Assistente
Quer ganhar uma TV e/ou um Home Theater nesse
Natal?
Ajude-nos a dar um nome ao nosso novo mascote e
seu assistente e concorra!
Siga o nosso Instagram: @b.lux_oficial e nossa página
no Facebook, confira as regras e participe!
O concurso vai até o dia 16/01/2019 e o resultado
será divulgado em nossa página.

Vencedor do Concurso Criação do
Mascote
O vencedor do concurso Dario J. Fernandes,
recebeu no dia 05 de Dezembro como premiação uma SMARTV de 40” pelo desenvolvimento
do novo mascote da Building & B.Lux.
Não deixe de participar dos demais concursos, e
concorra a mais prêmios!

Tempo de Casa
Nesta edição o destaque é para
Tiago de Souza Silva
Tiago de Souza Silva iniciou sua carreira em
03/11/2014 como como Auxiliar de Producão C, e em
01/11/2017 foi promovido a Operador de Furadeira .
Agradecemos a dedicação, comprometimento
e empenho!

Dia Internacional da Luta contra a AIDS
Comemorado no dia 1º de dezembro, o ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e ações específicas para
Dia Mundial de Luta contra a Aids mobili- populações-chaves para resposta ao HIV, como pessoas trans, os
za pessoas em todo o mundo para o com- gays e homens que fazem sexo com homens, trabalhadores do
bate à doença e reforça a solidariedade, a sexo, população privada de liberdade e usuários de álcool e outras
tolerância e a compaixão com as pessoas substâncias.
que vivem com HIV/Aids.
O tempo passou e hoje é possível viver
com o HIV, mas a aids ainda é uma realidade. Atualmente, 75% das pessoas vivem com o vírus e conhecem seu estado
sorológico. A meta da ONU é garantir
que até 2020 esse número chegue a 90%,
e desses, pelo menos 90% dessas pessoas
recebam tratamento e entre os que recebem tratamento, 90% tornem indectáveis – estado em que a pessoa não transmite o vírus e consegue manter qualidade de vida sem manifestar os sintomas da
aids. No Brasil, 92% das pessoas em tratamento já atingiram esse estado de estarem indetectáveis. Além disso, no cam- 30 anos do Dia Mundial de Luta Contra a Aids. Uma bandeira de
po da prevenção, o SUS coloca a dispohistórias e Conquistas.
sição da população as estratégias e tecAcesse aids.gov.br e saiba mais sobre a aids e suas formas de prevenção e tratamento.
nologias mais avançadas para a preven- Fonte: http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/ministerio-da-saude-lanca-campanha-para-comemorar-diamundial-de-luta-contra-aids
ção a infecção pelo vírus, como a Profilaxia Pré – Exposição (PrEP) e
a Profilaxia Pós Exposição (PEP); além de

Confraternizações
Nos dias 14 e 21 de Dezembro a Building & B.Lux promoveu duas confraternizações entre seus colaboradores.
No dia 14, o já tradicional café da manhã no refeitório, reuniu toda equipe,
em clima de contagem regressiva para a confraternização do dia 21. Realizada no Buffet Vip Realizações, a festa
de 5 horas de duração com muita musica e animação, envolveu novamente
todos, em clima de Natal e contagem
regressiva para 2019!!!
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