
De acordo com o último 
censo da Prefeitura, São Paulo 
tem 15.900 pessoas em situa-

ção de rua.  

Sabemos que a falta de prote-
ção e a exposição ao frio 
podem agravar o estado de 
saúde de pessoas vulneráveis, 

causando mortes. 

Diante destes dados os cola-
boradores do Grupo Building 
iniciaram a campanha de doa-
ção de roupas e cobertas no 
mês de  Maio e conseguiram 
arrecadar diversas doações 

aqui na expedição da fábrica. 

A entrega foi feita na noite de 
Sábado (25/06) pelos colabo-
radores Diogo, Rita e outros 
voluntários para os morado-
res de rua localizados na 

Bresser e Praça da Sé. 

Foram entregues juntamente 
com as doações de agasalhos 

e cobertas em torno de 150 
sopas e 150 pessoas poderão 

ficar aquecidas nesse inverno. 

O inverno começou dia 20/06 e 

antes desta data já atingimos na 

cidade de São Paulo a tempera-

tura mais baixa do ano que foi 

no dia 13 de Junho. Segundo o 

Instituto Nacional de Meteoro-

logia (Inmet), foram registrados 

3,5°C na capital paulista. Esta 

também foi a menor tempera-

tura registrada para o mês de 

Junho em 22 anos, segundo o 

Inmet. O recorde anterior para 

o mês havia sido registrado em  

27 de Junho de 1994, quando 

os termômetros marcaram 

2,0°C.  

A população da capital paulis-

ta e da Grande São Paulo 

deve se preparar para dias de 

muito frio, com noites geladas 

e o Grupo Building deixa aber-

to este espaço para outras 

ações solidárias como esta. 

Queremos agradecer pela par-

ticipação de todos os colabora-

dores e o envolvimento com 

esta ação que é de extrema 

importância para os nossos 

amigos em situação de rua! 

Veja as fotos desse encontro 

no nosso Blog! 

Sucesso na campanha  

em prol dos moradores de rua 
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Jornal Building Conectores 

Mascote Building 

Giomar (Montagem) 

Empresa: ECM 

01/08 

Rita (Furadeira) 

Empresa: Builtrade 

01/08 

Valmir (Produção) 

Empresa: Builtrade 

04/08 

Welber (Ferramentaria) 

Empresa: Building 

05/08 

Ailton (Baquelite) 

Empresa: Building 

08/08 

  

  

ANIVERSARIANTES  

AGOSTO 

Ano: 13 

n° 65 

A solidariedade salva 

vidas!  

Informativo oficial do GRUPO BUILDING 

Participe do jornal! 

Nascimento de filho, casamento 

e outros assuntos também 

podem ser compartilhados aqui 

com seus colegas! Procure o  

Alessandro (TI) ou a Giselle 

(Marketing). 

O jornal é de todos nós! 

Este jornal e outros conteúdos 

estarão disponíveis nas nossas 

redes sociais abaixo. 

Visite o nosso Blog:  

www.tomadasblux.com.br 

Clodoaldo (Injetora) 

Empresa: Building 

12/08 

Tiago (Furadeira) 

Empresa: ECM 

23/08 

Yuri (Montagem) 

Empresa: Building 

25/08 

Emerson (Embalagem) 

Empresa: Building 

26/08 

  

  

  

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/06/sao-paulo-registra-temperatura-mais-baixa-do-ano-diz-inmet.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/06/sao-paulo-registra-temperatura-mais-baixa-do-ano-diz-inmet.html
http://www.tomadasblux.com.br/2016/07/colaboradores-do-grupo-building-b-lux.html
http://www.tomadasblux.com.br/
https://twitter.com/blux76
https://www.facebook.com/buildingconectores
http://www.tomadasblux.com.br


Nesta  edição o destaque é para 

Eliseu de Souza Santos 

 

Eliseu iniciou sua carreira em  04/04/2011 como assistente contá-

bil e continua até hoje . 

 

Agradecemos por seu desempenho, perseverança e dedi-

cação! 

Tempo de Casa 
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Eliseu no seu posto de trabalho, no setor da 
contabilidade 

para denunciar os agressores, sem 
sentirem vergonha. Muitos casos não 
são denunciados, pois elas são amea-
çadas, humilhadas e constrangidas e 
ainda existe o preconceito de achar 
que a mulher é culpada por usar saia 

curta, drogas, ir em festas e se expor. 

Nenhuma situação justifica o estupro 
e agredir uma mulher é como agredir 

todas as mulheres. 

Estupro consiste em qual-
quer forma de prática sexu-
al sem consentimento de 
uma das partes, envolvendo 
ou não penetração, mas 
obtida pelo uso da força 

(violência) ou ameaça. 

Foi exposto que as mulhe-
res pensavam em estupro apenas por 
pessoas desconhecidas, mas isso ocor-
re muito por pessoas conhecidas co-
mo namorado ou marido. O estupro 
pode ocorrer tanto com homens 
quanto com mulheres, mas 85% das 
vítimas são mulheres e qualquer mu-
lher pode ser vítima de estupro, inclu-

sive prostitutas. 

A Delegada declarou que 70% dos 
casos de estupros são cometidos den-
tro de casa sendo: 1° por pais, 2° por 

padrastos, 3° por tios e 4° por vizi-
nhos e mais de 80% das vítimas são 
crianças e adolescentes. Outro dado 
apresentado foi que mulheres negras 
são mais vítimas de estupros do que 

as brancas. 

A Cultura do Estupro é a normaliza-
ção da situação sexual e está presente 
em teatros, livros, Tv, música como se 
fosse algo bonito, mas na realidade são 
nestes meios que muitas vezes come-
ça a violência contra a mulher. Cha-
mar uma mulher de vaca também é 

violência de gênero. 

Há dificuldade em comprovar a violên-
cia sexual que a pessoa passa e ela 
acaba sofrendo por se sentir desacre-

ditada pela sociedade. 

Precisamos criar uma Cultura que 
reprima o preconceito e diferença de 
gêneros, oprimindo e repudiando 

certas atitudes. 

A questão da violência tem que ser 
tratada como uma questão pública, 
onde através da conscientização, sen-
sibilização e mobilização teremos uma 

sociedade justa e igualitária. 

A única solução para mudar a mentali-

dade é a educação. 

No dia 1° de Julho as mulheres do 
Grupo Building e outras  fábricas fo-
ram convidadas para a VII Coletiva de 
Mulheres Metalúrgicas de São Paulo e 
Mogi das Cruzes e a Giselle, do setor 
de Marketing, compareceu no prédio 
do Sindicato dos Metalúrgicos para 

representar a Building. 

Foi um dia repleto de atividades e 
palestras voltadas para a conscientiza-
ção contra a violência e 
o estupro à mulher, 
com a presença da De-
legada Rosmary Correa 
que abordou diversos 
relatos, o qual acompa-
nhou, de mulheres que 
sofreram abusos e, dis-
correram diversas per-
guntas para o esclarecimento de possí-

veis situações de violência sexual. 

A violência contra a mulher ocorre no 
local de trabalho, com a desigualdade 
salarial, na política, com poucas mulhe-
res no Congresso ou em situações de 
poder, com raças, gêneros e opção 

sexual. 

É importante entendermos o significa-
do da palavra estupro para que as 
mulheres se unam e liguem no 180 

“70% dos casos de 

estupro são cometidos 

dentro de casa” 

Grupo Building participa de ato para a conscientização contra 

a violência sexual e estupro à mulher 

Aos Sábados as aulas são realizadas 
em duas turmas, uma às 18h:30 e a 
segunda turma às 20h. Aos Domingos 
a primeira turma às 15h30  e a segun-

da turma às 17h. 

O Sesc Belenzinho está localizado 
próximo ao metrô Belém, na Rua 
Padre Adelino, n° 1.000, no bairro do 

Belenzinho, em São Paulo. 

Uma dica que faz com que adultos 
voltem a ser crianças novamente com 
essa prática divertida e levem seus 
filhos para conhecerem e se diverti-
rem brincando ao ar livre. O ioiô é 

O Sesc Belenzinho disponibiliza aos 
finais de semana aulas gratuitas com o 
público que tem interesse em apren-
der a fazer diversos truques e mano-
bras com ioiô,  através de instruções e 
dicas próprias para quem nunca jogou 
e, também para os que já praticam ou 
praticaram algum dia e querem melho-

rar a técnica. 

O curso é realizado na praça do local 
pelo tri campeão brasileiro de ioiô, 

Luiz Augusto, e por Anselmo Gomes. 

É necessário se inscrever no local da 
atividade com 30 minutos de antece-

dência e as vagas são limitadas. 

um brinquedo 
simples que te 
permitirá relaxar 
e interagir com 
as crianças atra-
vés de pequenos 
c a m p e o n a t o s 
entre vocês para 
ver quem consegue realizar mais ma-

nobras.  

Use a criatividade!  

Para saber mais detalhes visite o site: 

www.sescsp.org.br 

Você lembra do Iôiô?  

http://www.sescsp.org.br/

