O Sinduscon– Rio comemora em 2017 vinte e sete anos de realização do Programa
Alfabetizar é Construir. Programa destinado à educação do trabalhador, com a
certeza de que é um investimento válido que significa um passo decisivo para que a
Indústria da Construção se torne mais produtiva e qualificada.
A modernidade tecnológica exige equipes socializadas, pensantes e participantes, que
possam assimilar novas técnicas, aceitando avanços nas já existentes. Hoje, além da
prolongada crise econômica que o setor tem enfrentado, tornou–se premente a
necessidade de vencer as dificuldades culturais internas como o analfabetismo, a
ignorância, os erros de execução gerando o retrabalho, os acidentes, o desperdício, fatores
que oneram as obras além de provocarem no trabalhador o desânimo, e a perda da
autoestima, ao ser apontado como causador de consequências negativas na economia. É
um círculo vicioso que precisa ser interrompido, sendo que a educação é a porta que se
abre para uma mudança cultural capaz de reverter este panorama.
É com esta certeza que o Sinduscon–Rio conclama as empresas associadas a se unirem
numa ação educativa conjunta destinada a suas equipes de trabalho, tornando a Indústria
da Construção do Rio de Janeiro capaz de competir em nível de igualdade com as mais
modernas empresas do setor, tão empenhadas em obter as certificações de qualidade.
Uma das características principais do programa é ser uma iniciativa totalmente privada, de
responsabilidade empresarial: Sinduscon-Rio, Sesi e empresas de construção. Outra
característica do programa é que não se limita a ensinar a ler, como sugere seu título, vai
da alfabetização ao 5º ano de escolaridade, com certificação aos trabalhadores e muito
mais, fiel a um conceito amplo de como se constrói o processo de letramento. Tudo isto
passa pelo despertar da autoestima dos alunos e o desenvolvimento de suas habilidades
básicas.
Convidamos a todas as empresas a fazerem parte do programa Alfabetizar é Construir no
ano de 2017, gratuitamente, em parceria com o Sesi-RJ.
Para mais informações entre em contato com o Sinduscon-Rio através dos contatos:
Tel.: (21) 2221-5225 r. 218

Programa temporariamente suspenso.

