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Prezados Empresários, 
 

Parceria SINCOERJ e L&L Blindagens 
 
O SINCOERJ na busca de oferecer benefícios a seus filiados, indica a Empresa L&L 
Blindagens para realizar a venda e serviço de blindagens nas casas lotéricas do RJ. 
 
A Empresa L&L Blindagens está credenciada com o CR (certificado de registro para 
comercializar e transportar produto blindado), tem contrato com empresa que está 
credenciada com TR (empresa autorizada para fabricação de produtos Blindados) e seus 
devidos RETEX. A L&L comercializa vidros com 5 camadas, transparente e intercalado 
com uma película importada de PVB dando mais segurança no Nível III-A. 
 
A L&L Blindagens tem toda a documentação exigida pela Caixa para o recebimento do 
Adicional de Blindagem. 
 
A L&L Blindagens segue o padrão visual exigido pela Caixa, seu produto de 
madeiramento e pintura de excelente acabamento, assim como um diferencial que nos 
deixou bastante otimistas, é o serviço de pós venda, com excelente atendimento, 
conforme testemunha de alguns lotéricos já atendidos pela empresa, conforme 
pesquisa efetuada pelo SINCOERJ no mercado, assim como a constatação de preços 
competitivos oferecidos. 
 
Segue apresentação da empresa, assim como o site www.lelblindagens.com.br, sendo o 
contato comercial com a Srª Gizele, telefones (13) 98116-1479 ou (13) 3493-1143. 

mailto:sincoerj@sincoerj.com.br
http://www.sincoerj.com.br/documentos/67c06cf862855877158698c5c557b3f6.rar
http://www.lelblindagens.com.br/
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Em breve divulgaremos comunicado com orientações sobre as empresas MEGABARROS 

SEGURADORA e a GETLOCK - GERENCIADOR ELETRÔNICO DE CÉDULAS, novas parcerias 

conquistadas pelo SINCOERJ, conforme apresentadas em nossa AGE. 

A DIRETORIA 
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