
ANDAMENTO DA REFORMA PALAVRA DA DIRETORIA
 Graças à Deus, o início de 2021 foi

uma sequencia do final de 2020, ou 
seja, o período de baixa na carteira de 
pedidos foi imperceptível!
Continuamos com força máxima nas
obras de modernização e ampliação da 
empresa. Agora em fevereiro, teremos 
a inauguração dos novos vestiários e 
consequentemente o início da ampli-
ação da área de embalagem, com a eli-
minação dos vestiários 
antigos. Implantaremos
também no início de 
março, o novo sistema
de acesso com reco-
nhecimento biométrico
e catraca de acesso.
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FEV 2021

Enfim, tudo caminhan-
do conforme o plane-

    É com grande alegria que apresenta-

mos nosso mais novo Catálogo de Produtos 

B.Lux 2021! Agora muito mais moderno, 

com conteúdo atualizado, de fácil visua-

lização e entendimento, essa nova versão

será destinada os nossos representantes,

que levarão as lojas parceiras, apresentan-

do melhor as linhas que trabalhamos e 

dando suporte para possíveis dúvidas. 

Que esse novo material traga ótimos resul-

t a d o s !  D e s e j a m o s  b o a s  v e n d a s !

LANÇAMENTO DO DOAÇÃO PARA RECUPERARE

jado e torcendo para 

que a vacina do Covid traga o resultado 
esperado! Tanto para a saúde de todos 
como para a economia! Para o alto e 

Crianças da Associação durante o recebimento das doações

       Acabamos esquecendo de relatar aqui no Jornal B&B uma ação importan-

tíssima para nós e para a Associação Beneficente Recuperare! No mês de

Dezembro, para a alegria das crianças, o Sr. Alexandre de Andrade Junior

contribuiu com doações de 100 bolas e 100 bonecas. A Associação fica 

localizada na Rua Cervinho, 56 – Jd. Danfer/SP, onde realizam serviços de 

assistência social à comunidade. Apesar de ainda vivermos tempos difíceis, 

não podemos nos esquecer de fazer o bem e ajudar o próximo, não é mesmo? 

Esperamos que essas crianças aproveitem muito os presentes e que acima 

de tudo, nunca percam o amor e a fé.

Nos últimos dois meses, tivemos al-
guns progressos na reforma aqui da 
empresa. Começando pela parte ex-
terna, foram finalizados os canteiros 
e plantadas mudas de Murta, que já 
deixaram a entrada com outro visual. 
Também foi dada continuidade nos 
vestiários femininos e masculinos que 
seguem a todo vapor na sua construção,
e que já estão em fase de finalização.
Já na área comercial, foi feito o  

 nivelamento do piso e aplicado o 
o revestimento laminado, seguido
pela instalação das novas janelas 
e lâmpadas. No corredor que segue 
para o setor do Financeiro, foi insta-
lada a escada de granito preto, onde 
após a aplicação do revestimento
laminado, conferirá um visual super 
moderno. Aguardamos ansiosos pelas

NOVO CATÁLOGO

avante, 2021!

Capa do novo catálogo

Escada de granito preto no corredor comercial

Setor comercial após aplicação do piso

Aguardamos ansiosos pelas novi- 

dades que estão por vir nas próximas 

semanas!
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Admissão: 23/05/2016
(Compras)

Kleber Ribeiro   

Jorge de Farias 

Renata Ruas

Joel Mendes

Maria Ruth

Ricardo Henglem   

Ronaldo da Silva

02/02

03/02

05/02

13/02

14/02

07/02

10/02

Andreia Roberta   

Antonio Fernando

Tarcisio Rodrigues 

Elisângela de Almeida 

Wilian de Oliveira

15/02

16/02

19/02

19/02

21/02

PARQUE DA LIGA DA JUSTIÇA ANIMA A CRIANÇADA 

FIQUE LIGADO NAS 
NOSSAS REDES SOCIAIS

Confira as novidades, dicas e infor-

mações relacionadas a nossa empresa

na página do Facebook e Instagram. 

Relembre an�gas edições dos nossos 

informa�vos e fique antenado com 

este canal, feito pra você!

instagram.com/b.lux_oficial

facebook.com/buildingconectores 

Harrison Clayton 25/02

 NO SHOPPING METRÔ ITAQUERA

Quando: de 26 de Janeiro a 04 de Março / 2021

Horários: Das 10h às 22h são disponibilizadas pulseiras para a entrada a cada 20 minutos

Preços: Gratuito

Onde: Shopping Metrô Itaquera – Av. José Pinheiro Borges, s/n, Itaquera - São Paulo

Informações: (11) 2040-3635

Site: ter.li/shopmetroitaquera

 

O parque foi instalado na 
praça de eventos, em frente 
ao Outback, e conta com 5 es-
tações: a criançada pode fazer
um “tour” por Gotham City com
com motocas temáticas do Batman 
e conferir uma escultura do He-
rói e painéis em 2D dos irreve-
rentes vilões Charada, Coringa,
Pinguim e Duas Caras. Já o Bat-
móvel está presente em uma 
plataforma para garantir aquele

  clique especial. Outra estação é a Escalada ao Monte Olimpo, onde vivem os 
deuses que criaram a Mulher Maravilha. Claro que chegar até lá não pode 
ser tão fácil, uma dose de desafio e adrenalina acompanham a escalada! 
Depois as crianças podem descansar em outra estação do parque, o Meeting  
 Point, uma área para pausa criativa, com atividades lúdicas de pintura de diferentes 
 imagens dos heróis da DC Comics. Para brincar no Parque Liga da Justiça é preciso
ter a partir de 2 anos. A única estação que tem limite de idade é o passeio das   
motocas – os veículos atendem crianças de 2 a 5 anos. O parque recebe, a cada 
turno, 30 crianças, fazendo a higienização necessária em todos os brinquedos. 
Dica: leve as crianças fantasiadas de super-heróis para completar a diversão e
fazer fotos bem legais para guardar de recordação!

CARNAVAL 2021 É CANCELADO EM SÃO PAULO
O Governador João Doria anunciou no dia 29 de

Janeiro que o Governo de São Paulo, assim como 

a Prefeitura da capital, decidiu não conceder 

ponto facultativo nos dias de Carnaval para todo 

o estado. A decisão segue recomendação do 

Centro de Contingência do Coronavírus. O feri-

ado está suspenso nas repartições  e serviços 

públicos, que vão ter expediente regular nos 

dias 15, 16 e 17 de fevereiro. O objetivo é impe-

dir aglomerações comuns em festejos de Carna-

val, bem como evitar a circulação de pessoas e 

proteger vidas em um momento em que casos 

e óbitos por COVID-19 crescem em todo o estado. “Estamos em 

uma segunda onda da COVID-19. Não é razoável que festividades e encontros 

venham a ocorrer diante de uma situação tão trágica e tão difícil. Nós, evi-

dentemente, não estamos impedindo,  nem poderíamos proibir as pessoas de 

viajarem. Mas não teremos feriado de Carnaval em todo o estado de São 

Paulo”, completou o Governador. 


