
 

                                                                                                  
 

2 de outubro de 2014  

Campanha Telhado para Todos Brasilit vai 

doar telhas para comunidades carentes 
Internautas poderão se engajar na ação social 

curtindo a fanpage da campanha no Facebook 

 
 

A Brasilit vai realizar uma ação social em parceria com a ONG Habitat para a Humanidade, no 

Facebook, e doar telhas para famílias carentes das comunidades de Heliópolis (SP) e Bomba do 

Hemetério, Mangueira e Mustardinha, em Recife (PE), facilitando a vida de quem precisa. 

Com o nome “Telhado para Todos Brasilit”, a ação pretende engajar internautas das redes 

sociais nessa iniciativa. Para participar da ação, o internauta deverá apenas virar fã da fanpage 

“Telhado para Todos Brasilit”, no Facebook, clicando no “curtir” da página. Para cada cinco mil 

fãs, a empresa doará 150 telhas onduladas para a ONG reformar as casas de famílias de baixa 

renda.  

A fanpage Facebook.com/telhadoparatodosbrasilit estará no ar a partir do dia 6 de outubro - 

Dia Mundial do Habitat, designado pela ONU e celebrado anualmente na primeira segunda-feira 

de Outubro. A campanha terá duração de 45 dias. Se nesse período os “likes” passarem de 60 

mil, a Brasilit doará 1.500 telhas, em prol do projeto desenvolvido pela ONG.  

A Habitat para a Humanidade Brasil (HPH Brasil) é uma organização global não governamental, 

sem fins lucrativos, que tem como causa a promoção da moradia como um direito humano 

fundamental e como meta a eliminação de todas as formas de moradia inadequada. HPH Brasil 
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já desenvolveu projetos em 11 estados e mudou a vida de mais de 12 mil famílias. 

Criado em 2014 pela agência Dim&Canzian, o conceito "Facilite, peça por Brasilit" vem 

permeando todas as ações e campanhas da marca. Nessa ação o objetivo é facilitar a vida de 

quem mais precisa. 

Sobre a Brasilit 

Referência nacional no setor de construção civil e com reconhecida qualidade no segmento de soluções para 

coberturas e construção industrializada, a Brasilit aproxima-se dos 77 anos de atuação no mercado brasileiro. 

Integrante do Grupo francês Saint-Gobain, a empresa investe continuamente em inovação e no desenvolvimento de 

novas soluções para atender com eficiência e propriedade a crescente demanda do setor. É pioneira no mercado 

devido ao desenvolvimento de uma tecnologia exclusiva e inédita no mundo, o CRFS (Cimento Reforçado com Fio 

Sintético), que utiliza o fio sintético à base de polipropileno na fabricação dos produtos em fibrocimento, 

assegurando o respeito ao meio ambiente e às pessoas. Com forte presença nacional, a Brasilit tem cinco unidades 

fabris, cinco centros de distribuição, quatro centros de treinamento, além de um centro treinamento móvel, que 

proporciona capacitação técnica em todo o território nacional. 

 
Informações para a imprensa: 
Casa da Notícia Comunicação 
Nereu Leme  
55 11 5536-9086 | 2503-7611  
nereu@casadanoticia.com.br 
 

 
Informações do cliente: 
Brasilit 
Tel. 0800 11 62 99 
www.brasilit.com.br 
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