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MATERIAL ESCOLAR 2013
A distribuição de material escolar já come-

çou. Se você é associado e tem ﬁlhos menores
de 16 anos ou se você mesmo está matriculado para estudar neste ano, venha até o SINTRIVEL para re(rar o material. Assim como no ano
passado estão disponíveis para os associados 8
mil Kits para estudantes desde o pré-escolar
até o ensino médio. São canetas, cadernos
brochura, de linha, quadriculado, de desenho,
cadernos universitários de capa dura, lápis preto, lápis de cor, borracha, apontador, tesoura,
cola, materiais básicos para todas as faixas etárias. Para re(rar o material o trabalhador deve
apresentar a carteirinha, a lista de material e o
comprovante de matrícula.
Esta é uma ação do SINTRIVEL para promover
a cidadania que é um compromisso do sindicato com o seu ﬁliado.

NÃO PERCA TEMPO VENHA BUSCAR O MATERIAL ESCOLAR
APROVEITE OS BENEFÍCIOS DE SER FILIADO AO SINTRIVEL!

ESTUDAR VALE A PENA!
A cada ano aumenta o número de trabalhadores que
buscam material escolar no SINTRIVEL tanto para os
ﬁlhos quanto para eles mesmo, pois estão retomando
os estudos. A consciência de trabalhadores e empresários sobre a importância da formação escolar é cada
vez maior. Tanto que em 2012 duas empresas disponibilizaram salas de aulas dentro dos canteiros de obras
criando oportunidades para que os trabalhadores (vessem acesso aos estudos. Além dos professores do EJA –
Educação para Jovens e Adultos - vinculados ao Sesi, os empresários bancaram lanche e também
o pagamento de um incen(vo no valor de R$150,00 Reais mensais para os trabalhadores que frequentaram com assiduidade as aulas. “A expecta(va é para que mais empresários ingressem no
programa neste ano. Apesar do cansaço aparente após a jornada de trabalho que é exaus(va , os
alunos demonstram interesse em estudar, são muito comprome(dos, interessados em adquirir
novos conhecimentos.”, aﬁrma a Orientadora do Programa Sesi Educação do Trabalhador, Marli
de Lima Chini.
Um levantamento feito pelo IBGE mostra que em 2002, 2/3 dos trabalhadores da construção
civil no Brasil não possuíam ensino fundamental completo. Hoje a realidade é diferente, ¼ dos
trabalhadores desta área já está cursando o Ensino Médio. “Podemos observar que o trabalhador
que tem mais anos de estudo tem um rendimento maior, um relacionamento melhor com os colegas de trabalho e com o próprio patrão, por isso a chance dele crescer dentro da empresa tende a ser maior.”, aﬁrma Roberto Leal Americano, diretor do SINTRIVEL.

TRABALHADORES UNIDOS JAMAIS SERÃO VENCIDOS!!!”

ATENDIMENTOS DO SINTRIVEL EM 2012
Além da distribuição de material escolar
o SINTRIVEL disponibiliza para os associados
beneOcios como Clínica Odontológica, Convênio com Salões de Cabeleireiros, Atendimentos Personalizados na sede do sindicato,
Sede Recrea(va. Conﬁra a quan(dade de
atendimentos na tabela ao lado:

Den(sta

5.158 atendimentos

Sede recrea(va

87 autorizações para eventos

Cabeleireiros

8.979 atendimentos

Material escolar

8 mil kits distribuídos

Homologações

2.548 (rescisões)
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