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ACÃO COMPROU GANHOU NA ELÉTRICA ÁREA
No mês de Junho rolou na
E l é t r i c a Á re a a P ro m o ç ã o
“Comprou B.Lux, ganhou!”. Nas
compras de produtos B.Lux,
foram distribuídos brindes da
marca, que iam desde
necessaires até mochilas. Foi
um grande sucesso!
Em breve mais ações como
esta, para ajudar na importante
tarefa de promover a marca,
conquistar clientes, ﬁdelizar os
antigos e alavancar as vendas.
Área Eletrica

PRIMEIRO ARRAIÁ BUILDING E B.LUX
O mês de junho é conhecido
pelas festividades chamadas
juninas. Mas o que de fato são
estas festas e o que elas
comemoram?
Esta é uma festividade que
começou na zona rural na época
da colheita, principalmente do
milho. Devido a fartura do
período, muitas comidas eram
feitas de milho.
E aos poucos o que era apenas
uma festa da colheita começou a
O mês de junho foi marcado tomar outra forma, e que se
pelo "Primeiro Arraiá Building e t o r n o u h o j e e m d i a o q u e
B.Lux " e no meio a bandeirinhas conhecemos.
e decoração, comidas típicas de
São João, a Empresa deu início
que será uma tradição nos
próximos anos.
No dia 29 de Junho reunimos
funcionários e familiares para
mais uma comemoração, regada
a muita comida típica, música e
um espaço para criançada.
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AGORA A BUILDING E B.LUX
CONTA COM WHATSAPP!
Pensando em aproximar os
colaboradores e facilitar o envio das
informações internas e processos da
empresa, o Grupo agora conta com
um número de Whatsapp para os
meios de comunicações.
Como funciona? Envie seu nome
e departamento para o numero
(11) 96313 1225, e ﬁque por dentro
das novidades!

Visite o nosso

tomadasblux.com.br

B&B informa

NESTA EDIÇÃO DESTAQUE PARA:
DOUGLAS DOS SANTOS VIANA

GRAN RESERVA PAULISTA - 1ª FASE ENTREGUE
Recentemente, concluímos e
entregamos a primeira fase do
G ra n d Re s e r v a Pa u l i s t a , u m
empreendimento da MRV um dos
maiores da América Latina
localizado na Zona Norte de São
Paulo.
Essa parceria B.Lux / MRV nos
traz grande alegria e orgulho.
Que venham mais e mais
realizações em conjunto!
Grand Reserva Paulista

Douglas dos Santos Viana

Admissão: 02/05/2005
(Auxiliar de Produção)

EXPOSIÇÃO ‘‘AVENTURA JURÁSSICA’’

Promovido: 01/01/2008
(Op. de Furadeira)
Promovido: 01/05/2009
(Sub. Encarregado de Furadeira)
Promovido: 01/08/2012
(Op. de Injetora)

Parabéns
Anderson Cesar

05/07

Alessandro Turci

14/07

Rodrigo Rodrigues

15/07

David Moreira

15/07

Tatiana da Costa

19/07

Camila Ribeiro

20/07

Bruno Gonçalves

24/07

Allan Almeida

27/07

Michel do Nascimento 31/07
Tiago Josué

31/07

O jornal é de todos nós!
Caso queira compartilhar algum
assuntos procure o Jair do Depto.
Marketing.
Este jornal e outros conteúdos
estarão disponíveis nas nossas
redes sociais.
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A garotada de casa também
ama dinossauros? Se a resposta é
sim, já pode ir anotando na
agenda o passeio para fazer
nessas férias de julho. O
shopping Aricanduva recebe de
27 de Junho a 28 de Julho a
Exposição ‘‘Aventura Jurássica Museu para crianças ’’.
A atração, que é gratuita,
reune nos corredores do
shopping réplicas e fósseis de
dinossauros e painéis
informativos sobre cada peça.
Algumas das réplicas chegam a
medir até 14 metros de
comprimento! Além disso, a
atraçao conta com realidade
aumentada para smartphones e

uma área com atividades onde as
crianças brincam de ser
paleontólogos.
Os visitantes vão poder
conferir réplicas de animais com
Giganotosaurus Carolini, um dos
maiores dinossauros carnívoros,
o Staurikosaurus, que é brasileiro,
ea escultura inédita do
Viavenator.
Recomendado: Todas as idades
Quando: de 27/06 a 28/07
Horário: das 10h às 22h.
Preço: Gratuito
Onde: Shopping Aricanduva
Informações: 11 3324-2000
Site: ter.li/shoparicanduva

