Saint-Gobain inaugura centro comunitário
no Rio de Janeiro
São Paulo, 15 de maio de 2019 – A Saint-Gobain, em parceria com a associação humanitária
francesa Graines de Joie, inaugura o novo Centro Comunitário da ONG Terra dos Homens, que
atende crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade na comunidade da
Mangueirinha, em Duque de Caxias (RJ).
A Fundação Saint-Gobain, que promove ações sociais a partir da indicação de seus
colaboradores, que apadrinham e defendem projetos internamente, e Saint-Gobain
Canalização, empresa que pertence ao Grupo, contribuíram com mais de 160 mil reais para a
reforma do espaço.
A ONG é administrada pela Associação Brasileira Terra dos Homens, fundada pela psicóloga
Claudia Cabral, em 1996, e já atendeu mais de 14 mil crianças e adolescentes.
SOBRE A GRAINES DE JOIE
A ONG Graines de Joie (nome que significa “sementes de alegria”, em francês) foi fundada em
1998, em Marselha (França), com objetivo de prestar assistência a crianças em dificuldades. Suas
ações se concentram em projetos, que contribuam para melhorar a qualidade de vida das
crianças e o acesso à educação.
No Rio, a Graines de Joie atua em Campo Grande e em comunidades como Árvore Seca,
Mangueirinha, Pavão-Pavãozinho, Rocinha e Vila Cabucu, realizando e promovendo parcerias
para custear arrecadação de alimentos, roupas, medicamentos e brinquedos; organização de
passeios educativos e culturais; compra de material escolar; e manutenção e obras em creches
e centros educativos.
Além do Rio de Janeiro, a ONG atua em Burkina Faso e na Romênia. Nesses países e no Brasil,
no total, a Graines de Joie já ajudou ou ajuda mais de 1.700 crianças. Conheça mais sobre a
Graines de Joie: http://www.grainesdejoie.eu/
SOBRE A SAINT-GOBAIN
A Saint-Gobain projeta, fabrica e distribui materiais e soluções pensadas para o bem-estar de
cada um de nós e o futuro de todos. Podem ser encontrados em todos os lugares em que
vivemos e no nosso dia a dia: em edifícios, transportes, infraestruturas e em muitas aplicações
industriais. Eles proporcionam conforto, performance e segurança, ao mesmo tempo em que
respondem aos desafios da construção sustentável, eficiência do uso de recursos e mudança
climática.
€41.8 bilhões de vendas em 2018
Opera em 67 países
Mais de 180.000 funcionários
www.saint-gobain.com

SOBRE A SAINT-GOBAIN NO BRASIL
A Saint-Gobain atua há mais de 80 anos no Brasil com um portfólio diversificado de marcas como
Brasilit, Isover, Norton, PAM, Placo, Sekurit, Telhanorte e Weber, produtos quartzolit. O Grupo

tem 30 mil colaboradores diretos e indiretos no país, vendas anuais de R$ 9 bilhões em 2017,
assim como 59 fábricas, 43 centros de distribuição, 10 mineradoras, 71 lojas, 23 escritórios
comerciais e 1 centro de pesquisa e desenvolvimento.
Mais informações sobre Saint-Gobain no Brasil
www.saint-gobain.com.br
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