


CONTEXTUALIZAÇÃO 

Parte dos trabalhadores da construção civil possuem baixa  

escolaridade e adquiriram conhecimento na prática, com escassa  

qualificação técnica. Estudos indicam que esse profissional teve  

nenhuma ou pouca presença na escola, por falta de oportunidade,  

condições ou porque começou a trabalhar muito cedo. As  

desigualdades sociais que historicamente assolam o país, e que se  

refletem no acesso à educação e ao emprego, somadas ao baixo  grau 

de industrialização da construção civil brasileira, permitem o  

emprego de mão de obra pouco qualificada. 

 

A construção civil emprega mais de 3 milhões de trabalhadores  

formais, segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais  

(RAIS 2014). Esses profissionais são predominantemente homens  

(90,52%), chefes de família (62,5%), com maior concentração na faixa  

de idade de 30 a 39 anos (30%). As mulheres vêm aumentando sua  

presença nos últimos anos (9,48% em 2014 contra 7,52% em 2006)  

e, devido ao seu maior grau de instrução, estão sendo alocadas em  

funções administrativas e de maior qualificação. 

 

Nos últimos 15 anos, a atuação das diversas entidades e empresas  

da indústria da construção contribuiu para que o cenário de baixa  

escolaridade e qualificação, que caracterizam a força de trabalho  

empregada na construção civil, venha se modificando. Avanços  

importantes foram alcançados, especialmente, durante os anos de  

crescimento acelerado entre 2006 e 2013. Por outro lado, também  

nesse período, o déficit de mão de obra especializada tornou-se mais  

evidente, ressaltando a necessidade de articulação e manutenção  

dos esforços para garantir a continuidade desses progressos. 

Embora perceba-se um incremento significativo no nível de  

escolaridade dos trabalhadores da construção civil, em grande parte  

resultado da mobilização setorial, o percentual daqueles que não  

cursaram ou não concluíram até a 5º série do ensino fundamental  é 

de 9,20% (dados de 2014 contra 18% em 2002). Em números  

absolutos, isso representa cerca de 300 mil pessoas que, à revelia  

dos avanços econômicos e sociais conquistados pelo país, continuam  

à margem da sociedade e permanecem sem condições de exercer  

efetivamente o seu papel de cidadão. 

 

Um levantamento feito pela MRV junto a seus colaboradores  

identificou que cerca de 25% de seu quadro de funcionários é  

composto por analfabetos e semialfabetizados. Diante de percentual  

tão expressivo, e em alinhamento à sua estratégia corporativa de  

sustentabilidade, a MRV decidiu investir em um programa para  

erradicar o analfabetismo de seus canteiros e, ao mesmo tempo,  

elevar a qualificação de seus profissionais. 

É nesse contexto e com esse  

propósito que surgiu o projeto  

ESCOLA   NOTA    10  que, 

há 5 anos, vem contribuindo  

para transformar a realidade  

dos canteiros da  construtora 

espalhados  pelo país,  

tornando-os espaços  de 

aprendizado e de crescimento  

pessoal e profissional. 



EDUCAÇÃO, UMA  

PRIORIDADE DA MRV 

A educação é um dos mais importantes pilares na estratégia de  

sustentabilidade da MRV. O grupo acredita que a formação e a qualificação  

de seus colaboradores é a forma mais efetiva de garantir melhores  

condições de trabalho nos canteiros de obra e, ainda, contribuir para a  

qualidade de vida e preparação para o futuro de seus   profissionais. 

 

Para a construtora, o desenvolvimento integral do indivíduo se dá através  da 

educação, uma vez que ela está intimamente ligada à autoestima, à  

satisfação pessoal, à liberdade de pensamento e de ação, e à capacidade de  

atuar plenamente no mundo. Ademais, o nível educacional de um indivíduo  

influencia diretamente sua qualidade de vida, suas chances de prosperidade  

e de autorrealização, bem como seu crescimento pessoal e   profissional. 

 

Na perspectiva da empresa, uma força de trabalho mais escolarizada  

reflete-se em um ambiente com melhor clima organizacional, condições mais  

seguras de trabalho, maior produtividade e eficiência, menor rotatividade  da 

mão de obra e menores taxas de desperdício, perdas e   retrabalho. 

 

Por ter ciência do poder de transformação que a alfabetização e o  

conhecimento têm na vida de qualquer ser humano, a MRV trabalha  

consistentemente para promovê-los. A empresa possui um histórico de  

investimento em iniciativas em prol da educação, seja voltada para seu  

público interno, com seu programa de valorização do colaborador, seja para  

as comunidades onde atua. 

 

No início dos anos 2000, foram implementadas as ESCOLAS DE  

PRODUÇÃO MRV. O projeto foi criado para buscar uma resposta ao  

déficit de  mão  de  obra observado nos  anos  de  crescimento acelerado do 

setor. As escolas de produção tinham como foco a formação de mão de  

obra especializada para a construção, junto às comunidades vizinhas aos  

empreendimentos da construtora. A construtora proporcionava a seus  

colaboradores oferta de cursos de formação profissional em pedreiro  de 

alvenaria, eletricista, bombeiro hidráulico, alvenaria estrutural, dentre  

outros. As escolas foram implementadas por meio de parcerias com  

instituições como PUC Minas, Sequal/Fumec, Seconci/MG e Sinduscon/  

MG. 

 

A iniciativa das ESCOLAS DE PRODUÇÃO deu à MRV conhecimento e  

experiência que estruturaram a ESCOLA NOTA 10, iniciado em 2011, ainda  

em curso, cujo detalhamento será feito na próxima seção. 

 

Reforçando seu comprometimento com a causa da educação, a MRV aderiu,  

em março de 2013, ao Compromisso Nacional para o Aperfeiçoamento  das 

Condições de Trabalho na Indústria da Construção. O compromisso,  promovido 

pelo Governo Federal, através da Secretaria Geral da Presidência  da República, 

estabelece diretrizes para a formação e qualificação profissional  na 

construção, dentre outras temáticas. A MRV foi a única construtora do  

segmento habitacional a aderir ao compromisso, que foi implantado em vários  

de seus canteiros. 

 

Com foco na valorização do ser humano, promoção da educação e da  

preservação ambiental, a criação do INSTITUTO MRV em 2015 fortifica o  

compromisso da construtora com o tema. O Instituto tem como propósito  

qualificar o Investimento Social Privado do Grupo e as iniciativas de  

responsabilidade social da companhia, bem como coordenar e fomentar a  

atuação voluntária de seus mais de 25 mil  colaboradores. 



O PROJETO  

ESCOLA NOTA 10 

APRESENTAÇÃO 

 

O projeto ESCOLA NOTA 10 tem como propósito promover o  

desenvolvimento integral dos colaboradores da MRV Engenharia, por  

meio da oferta contínua de cursos de alfabetização, inclusão digital e  

de qualificação profissional. 

 

Desde seu início em 2011, o projeto vêm modificando a vida de centenas  

de trabalhadores ao proporcionar o primeiro contato com as letras,  

a retomada aos estudos, o aperfeiçoamento de conhecimentos ou o  

aprendizado de uma nova profissão. Em vários dos canteiros de obras  

da MRV espalhados pelo país, durante algumas horas do dia, muitos  

de seus colaboradores trocam de ferramentas e enfrentam outro  

desafio, o do aprendizado. 

 

 

BREVE HISTóRICO 

 

O projeto ESCOLA NOTA 10 teve seu início em 2011 com a  

implantação de duas ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES nas  

cidades de Uberlândia/MG e Curitiba/PR, em parceria com as  

respectivas prefeituras municipais. Foram ofertados cursos para  

formação profissional de instaladores hidráulicos, encanadores,  

eletricistas, pedreiros, bloqueiros, carpinteiros e azuleijistas. Essas  

escolas eram abertas à comunidade e capacitaram juntas 800  

pessoas, entre colaboradores da MRV, profissionais de outras  

construtoras e interessados em aprender uma profissão. 

Nesse mesmo ano, foi inaugurada a primeira ESCOLA NOTA 10  

implantada em um CANTEIRO DE OBRAS, no empreendimento  

Parque Paternon, em Porto Alegre/RS. Foram capacitados 26  

trabalhadores para exercer as funções de pedreiro, bloqueiro,  

carpinteiro e azuleijista. 

 

O Parque Jardim Bougainville em João Pessoa/PB foi o primeiro  

empreendimento a receber uma ESCOLA DE ALFABETIZAÇÃO. A  

turma foi composta por 20 colaboradores, que receberam aulas de  

português e matemática, durante seis meses, de segunda a quinta-  

feira com duração de duas horas diárias. 

 

Para acomodar os alunos, o refeitório da obra foi adaptado para se  

tornar sala de aula, com mesa para a professora, lousa, carteiras  e 

material didático. Trabalhadores de um canteiro da MRV próximo  

foram incorporados ao projeto e contavam com transporte para  

levá-los até a obra do Jardim Bougainville. O Sesi/PB foi o parceiro  

educacional, responsável pelo projeto pedagógico e pela emissão dos  

certificados de conclusão do curso. 

 

A primeira turma, que teve início em dezembro de 2012, formou-se  

em junho de 2013. O sucesso da iniciativa foi tão grande que uma  

nova turma foi formada em seguida. A partir dessas experiências  

bem sucedidas, o ESCOLA NOTA 10 foi disseminado para vários  

outros canteiros da MRV. 



AS ESCOLAS NOTA 10 

As ESCOLAS NOTA 10 são estruturadas em três frentes: escolas de  

alfabetização, escolas de inclusão digital e escolas profissionalizantes. 

As ESCOLAS DE ALFABETIZAÇÃO são destinadas aos  

profissionais que não cursaram ou não concluíram o primeiro ciclo  do 

ensino fundamental (1ª a 5ª séries) e têm por objetivo aumentar  o 

nível de escolaridade desses trabalhadores, aperfeiçoando seus  

conhecimentos relativos à língua portuguesa e à matemática. A  

pedagogia adotada é a de aprendizagem contextualizada, em que o  

aprendizado acontece por intermédio de palavras que pertencem ao  

contexto em que o aluno está inserido. 

As ESCOLAS DE INCLUSÃO DIGITAL visam familiarizar  os 

colaboradores com as tecnologias e ferramentas digitais,  

proporcionando o acesso a todos os recursos e conhecimentos  

disponíveis no mundo virtual. 

As ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES objetivam promover  a 

especialização dos colaboradores, bem como aprofundar seus  

conhecimentos em questões determinantes na construção civil,  tais 

como normatização, processo produtivo e propriedades dos  

materiais, saúde e segurança ocupacional, preservação ambiental,  

dentre outros. 

Temas  relevantes  para  o  dia  a  dia  dos  profissionais  também são 

abordados nas escolas, tais como: economia doméstica, primeiros  

socorros, ética e cidadania, legislação trabalhista e noções de gestão. 

A oferta de cursos e treinamentos é ajustada à demanda de cada obra  

e ao interesse dos profissionais, obtido por meio de levantamentos  

internos. Os cursos de alfabetização são os mais buscados pelos  

trabalhadores e chegam a representar dois terços das escolas  

implantadas. Mais recentemente, as escolas de inclusão digital  

também têm sido muito solicitadas. 

Sempre que possível, o benefício é estendido às famílias dos  

colaboradores e às comunidades vizinhas ao empreendimento, em uma  

iniciativa que visa desenvolver talentos, impulsionar a produtividade e  

elevar, por meio da educação, as chances de crescimento profissional  

e empregabilidade. 

O ESCOLA NOTA 10 também já contou com turma formada por  

egressos do sistema prisional, resultado de uma parceria com o  

Instituto Nelson Mandela e o Senconci/RJ. Visando sua reinserção  

social e profissional, vinte ex-detentos receberam capacitação para  

atuar como pedreiros e aplicadores de revestimentos cerâmicos e, ao  

final do curso, foram contratados pela construtora. 

As ESCOLAS NOTA 10 são construídas nos canteiros de obras e os  

cursos são ofertados no horário de expediente, como forma de facilitar a  

participação dos colaboradores no projeto, o que tem garantido elevadas  

taxas de frequência às aulas. 

Para melhor aproveitamento por parte dos alunos, há uma   orientação 



da ALTA LIDERANÇA para que as aulas aconteçam pela manhã,  de 

7h às 8h30 e para que o ensino seja ministrado de 3 a 4 dias por  

semana, totalizando 4,5 horas semanais. No entanto, cada canteiro tem  

autonomia para organizar as classes conforme as condições locais e em  

função do acordo estabelecido com os parceiros educacionais. 

Os alunos recebem todo o material didático necessário à participação  

nas aulas (material escolar, uniforme, lanche, etc). A MRV disponibiliza  

transporte para os colaboradores de outros canteiros próximos à  

escola que tenham interesse em participar dos cursos ofertados. 

Os cursos profissionalizantes e de inclusão digital têm duração média  de 

quatro meses, ao passo que os cursos de alfabetização variam de  três 

a seis meses. Ao final dos cursos de alfabetização, os alunos têm a  

opção de realizar um teste de equivalência ao primeiro ciclo do ensino  

fundamental (1º ao 5º ano) e, caso aprovados, estarão aptos a ingressar  

no 6º ano de um curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 



RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
117 escolas implantadas 

74 cidades 

Mais de 2.300 pessoas beneficiadas  

Mais de 1.900 certificados emitidos  

Aumento de 20% na produtividade 

Redução de 25% na taxa de rotatividade de mão de obra  

Mais de R$ 3 milhões investidos 

 

Única empresa do segmento habitacional signatária do  

Compromisso Nacional para o Aperfeiçoamento das  

Condições de Trabalho na Indústria da Construção 

Profissionalizante Alfabetização Inclusão Digital 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 



RESULTADOS ALCANÇADOS 

NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
70 escolas implantadas 

29 cidades 

Mais de 990 pessoas beneficiadas  

Mais de 900 certificados emitidos  

Aumento de 20% na produtividade 

Redução de 25% na taxa de rotatividade de mão de obra  

Mais de R$ 1,2 milhões  investidos 

 

Única empresa do segmento habitacional signatária do  

Compromisso Nacional para o Aperfeiçoamento das  

Condições de Trabalho na Indústria da Construção 

Profissionalizante Alfabetização Inclusão Digital 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 



STAkEHOLDERS DO PROJETO   

 

 
A realização do ESCOLA NOTA 10 só é possível através da articulação  

de inúmeros atores, que dão sua contribuição para o sucesso da  

iniciativa. 

STAkEHOLDERS INTERNOS STAkEHOLDERS EXTERNOS 

Conselho e Diretoria Executiva Sesi (estadual) 

Vice-Presidência de Produção Senai (estadual) 

Assessoria de comunicação Prefeituras/Secretarias Municipais Educação 

Coordenadores regionais ONGs 

Engenheiro responsável Faculdades 

Equipes de SSMA Comunidades locais 

Colaboradores Familiares de colaboradores 

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil 

Sindicato da Indústria da Construção Civil 

Seconci 

Construtoras parceiras 

Instituto MRV 



A maior parte dos stakeholders externos é composta pelos parceiros  

educacionais do projeto, sendo que os principais são: o Serviço Social  da 

Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e  as 

Secretarias Municipais de Educação das cidades onde localizam-se os  

empreendimentos. Na indisponibilidade desses parceiros, organizações não  

governamentais, universidades e faculdades com atuação local são mobilizadas  

e envolvidas no projeto. 

Os parceiros educacionais são responsáveis pela proposta pedagógica  e 

metodologia dos cursos ofertados, bem como pela disponibilização de  

professores e instrutores e emissão de certificados de conclusão dos cursos. 

As parcerias são estabelecidas caso a caso e, por isso, assumem uma  

configuração específica para cada escola/empreendimento. Desse modo,  

mesmo que alguns parceiros tenham atuação estadual ou nacional, os acordos  

são estabelecidos por cada obra com seu responsável municipal. A exceção é  o 

estado de São Paulo, onde a MRV possui um convênio com o Sinduscon/SP  e o 

Sesi/SP de abrangência estadual para oferta dos cursos de alfabetização. 

Os acordos de parceria podem ser renovados por até três anos, como é o caso  

dos acordos firmados com os Sesis estaduais, viabilizando a formação de mais  de 

uma turma. É muito comum que as ESCOLAS DE INCLUSÃO DIGITAL  

abriguem mais de uma turma, assim também como as de alfabetização, devido à  

alta procura por esses cursos. 

Outro importante papel dos stakeholders externos do projeto é o preenchimento  

dasvagasdisponíveisnasturmasabertas. Noscasosemqueademandainternados  

cursos oferecidos não é suficiente para a ocupação de todas as vagas disponíveis, 

são abertas inscrições para trabalhadores da MRV de outros empreendimentos,  

trabalhadores de outras empresas e comunidade em geral. Seconcis e Sindicatos  

dos Trabalhadores da Construção Civil se destacam na realização desse papel. 

Os stakeholders internos do projeto são majoritariamente os  

colaboradores da MRV, que atuam na coordenação, execução  e 

divulgação do projeto, bem como também, são os principais  

beneficiários do ESCOLA NOTA 10. 

GESTÃO DO PROJETO 

A gestão e a execução do projeto ESCOLA NOTA 10 mobilizam  

diferentes áreas corporativas da  MRV Engenharia. 

A ALTA LIDERANÇA da construtora - presidência do Conselho  

Administrativo e presidência executiva - instituiu o ESCOLA NOTA  

10 como uma prioridade corporativa. O desempenho no projeto está  

atrelado ao sistema de incentivos da companhia, que estabeleceu  

meta para sua implementação: inaugurar no mínimo uma escola por  

coordenador regional de obras da MRV. 

A      VICE-PRESIDÊNCIA     DE     PRODUÇÃO,     através    dos 

coordenadores regionais e engenheiros responsáveis pelos  

empreendimentos, são os encarregados diretos da execução do  

ESCOLA NOTA 10. Atualmente, a MRV conta com 55 coordenadores  

regionais que assumem o compromisso de implantar as escolas  nos  

empreendimentos  sob  sua  gestão,  com  apoio  do  engenheiro 



responsável pela obra e das equipes de SSMA (Saúde, Segurança  e 

Meio Ambiente) que atuam nos canteiros. Esses profissionais  são 

responsáveis pelo levantamento das demandas de capacitação  dos 

colaboradores, articulação das parcerias locais, mobilização  dos 

interessados (tanto junto a seu público interno quanto às  

comunidades vizinhas), construção das escolas e aquisição/locação  

de mobiliário, equipamentos e materiais necessários à realização das  

aulas, tais como: carteiras, lousa, computadores, material escolar,  

etc. O desempenho desses profissionais na implantação do projeto  

reflete diretamente na sua remuneração variável. 

Para mobilização do público interno, cartazes e banners são utilizados e  é 

feita uma divulgação dos cursos ofertados durante os Diálogos Diários  de 

Segurança, Saúde e Meio Ambiente (DSSMA). A divulgação para as  

comunidades acontece através de veículos de comunicação locais, como  

jornais e rádios e, principalmente, por compartilhamento pessoal da  

informação, isto é, via “boca a boca” em igrejas, escolas, com familiares dos  

funcionários. 

O ESCOLA NOTA 10 é monitorado pela áREA DE SUSTENTABILIDADE,  

COMUNICAÇÃO E SSMA da MRV, através de um sistema online, que  

permite o acompanhamento em tempo real do projeto em relação ao total  

de escolas implantadas, número de inscritos, certificados emitidos, cursos  

ofertados, parceiros envolvidos, dentre outras informações relevantes.  A 

área é responsável pela consolidação dos resultados do projeto, que são  

direcionados para a Comunicação Interna e Assessoria de Imprensa para  

sua divulgação, bem como para a Presidência, para acompanhamento do  

andamento do projeto. 

Em decorrência do aprendizado adquirido com a execução do projeto,  

está sendo implementado pela área um modelo mais avançado de  

monitoramento, visando traçar o perfil socioeconômico e cultural dos  

colaboradores participantes dos cursos. Também espera-se captar,  

a partir dos resultados levantados, o impacto do projeto em relação  

a promoções concedidas, clima organizacional, redução de acidentes  

de trabalho, dentre outros indicadores. 

A ASSESSORIA DE IMPRENSA é responsável pela divulgação do  

projeto ESCOLA NOTA 10, tanto em âmbito local quanto nacional.  

A área ainda coordena a realização dos eventos de inauguração  das 

escolas, responsabilizando-se pelo relacionamento com as  

autoridades e mídia locais. O braço da Assessoria de Imprensa  em 

São Paulo atua também no estabelecimento de parcerias para  

viabilização das escolas e na divulgação dos resultados do projeto  

junto aos diversos veículos da mídia de abrangência nacional. 

A COMUNICAÇÃO INTERNA também divulga continuamente  os 

resultados do projeto para o público interno, apresentando as  

escolas inauguradas e os números alcançados pela iniciativa nos  

boletins MRV Faz e no canal interno de TV   da construtora. 

A realização da campanha LIVROS DO BEM mobiliza todos os  

colaboradores administrativos a participarem do ESCOLA NOTA  

10, através da arrecadação e doação de livros que são usados  para 

compor bibliotecas nos canteiros de obra. Em 2015, foram  

arrecadados 25 mil livros, que foram distribuídos para as obras em  

andamento e são emprestados gratuitamente aos trabalhadores. 



O INSTITUTO MRV, encarregado de coordenar o  

investimento social privado da construtora e seus  

projetos de responsabilidade social, atua como  

parceiro do ESCOLA NOTA 10, estimulando os  

colaboradores da MRV a atuarem como voluntários  

no projeto, além de prestar apoio institucional na  

divulgação das ações de voluntariado interna e  

externamente. A criação do INSTITUTO MRV em  

2015 trouxe reforços ao ESCOLA NOTA 10, pois  

este passou a ser mais um apoiador e incentivador  

do projeto, fechando parcerias, buscando novas  

turmas e novas inserções junto à comunidade  

interna e externa. 

INVESTIMENTOS REALIZADOS 

Os valores investidos na execução do ESCOLA NOTA 10 em um  

empreendimento envolvem: 

• construção das instalações físicas: em média R$ 5.600,00 por  

escola, incluindo carteiras, quadros etc; 

• aquisição dos materiais didáticos e uniformes: R$35,00 por kit  

ESCOLA NOTA 10 (composto por uniforme, cadernos, lápis,  

borrachas, apontadores, réguas e banner com alfabeto); 

• locação de computadores para as aulas de inclusão digital: 

R$85,00  mensais por equipamento. Uma escola possui, em média, 

15  equipamentos em um total de R$1.275,00 por mês; 

•Evento de inauguração da escola: em média R$10.000,00 por escola; 

• Investimento indireto: uma vez que as aulas acontecem no horário  

de trabalho, estima-se que há um investimento indireto da MRV  de 

R$1 ,81/HHT (com encargos) x 60 horas = 708,60 para cada  

colaborador matriculado. 

Dessa    forma,   o    total   investido    no    projeto   é    de    mais   de 

R$ 3 MILHÕES. 



DEPOIMENTOS 

“Sabemos que a educação é a arma mais poderosa para transformar  

pessoas   em   cidadãos   com   capacidade   para  mudar   o mundo”. 

Eduardo Fischer, presidente da MRV Engenharia 

 

“Estou gostando muito. É uma ótima chance para quem quer  

aprender. E, por ser na obra, é muito mais fácil, porque é só tomar  um 

banho aqui mesmo e ir para a sala de aula. Os colegas também  estão 

aprovando, vamos seguir em frente. Não pretendo mais parar  de 

estudar, aprender é sempre bom e nunca é demais”, conta ele.  Tiago 

Reis Mascarenhas dos Santos, 23 anos,  ajudante. 

 

“Estamos todos muito incentivados, um ajuda o outro quando há alguma  

dificuldade e a professora deixa todos muito à vontade. As contas e cálculos  

que fazemos sempre agora parecem mais fáceis. Nesse pouco tempo de  aula, 

já deu pra relembrar e aprender muitas outras coisas. Os companheiros  

também dizem que estão escrevendo melhor e estamos muito felizes com  

essa iniciativa”, explica. Cosmo de Lira  Silva, 45, mestre de   obras 

“Para melhorar a sua vida e ter mais oportunidades só com mais  

conhecimento. Voltei a estudar porque assim posso melhorar até no  

trabalho, não é mesmo? Coisas que eu não tinha muito conhecimento,  

como fazer uma conta, ler corretamente um documento, agora  está 

bem mais fácil. Não vou mais parar de estudar”, diz. Osvaldo  

Gaspar, de 61 anos, ajudante  geral 

 

“Nunca fui à escola, só consigo assinar o meu nome. Resolvi estudar  

para entender as letras e melhorar de vida. Meu sonho é conseguir  ir 

ao banco sozinho, sem depender da ajuda dos outros para fazer as  

operações. Quero também conseguir ler a bíblia.” Alvino Francisco  

Neto, 40 anos, pedreiro. 

 

 

“Eu havia estudado até o 2º ano primário, mas tinha parado há  muitos 

anos. Com o tempo, a gente vai esquecendo as coisas. Com  as aulas,  

o  cérebro volta a  funcionar direitinho e  isso é  muito bom. 



Eu leio bem, mas queria avançar na escrita, melhorar minha letra. Já  

sinto que estou desenvolvendo, estou indo bem nas redações”, explica  

orgulhoso João Carlos da Silva, de 46 anos,  pedreiro. 

“Parei de estudar há 37 anos. Naquela época, completei somente o  

primeiro grau e desisti. Tenho muito a aprender e quero passar para  

outros colegas o que estou recebendo da MRV. Pelo meu exemplo,  

quero que eles não tenham vergonha de voltar a estudar. Nunca é  

tarde. Agradeço à empresa por essa chance de recuperar o tempo  

perdido.” Izaías Carlos Roberto, 54 anos, ajudante  geral. 

“Fico admirado de ver uma empresa estimulando os seus funcionários  

a voltar a estudar num espaço criado dentro do local de trabalho.  É 

uma oportunidade de vida que não deve ser desperdiçada nunca.  Não 

existe preço este tipo de investimento”. Luís Carlos Custódio,  

Secretário Municipal de Educação de  Araçatuba. 

“Um trabalhador que não tem estudo hoje não consegue nada aí fora.  

Estudar dentro da obra é uma grande oportunidade que não deve  ser 

desperdiçada. Sigam em frente e não desanimem.” João Carlos  

Mosca, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da  

Indústria da Construção Civil de  Araçatuba. 

“A MRV não quer construir só casas populares, quer também  

construir cidadãos mais preparados para crescer como pessoa  e 

também profissionalmente”. Alessandro Figueira Câmara,  

coordenador de obras da  MRV. 

“Importante esta iniciativa da MRV para alargar o horizonte dos  

trabalhadores e lhes dar condições de vencer na vida. Parabéns  à 

MRV e aos alunos pela coragem de recomeçar”. Secretária  

Municipal de Educação, Maria Aparecida  Cervan 

“Fiquei sem estudar até os 23 anos. Não quis completar o ensino  

médio por falta de vontade e depois sofri as consequências na hora  

de buscar emprego. Portanto os funcionários devem aproveitar esta  

oportunidade de estudar no local de trabalho. É raro uma empresa  

oferecer isso. Abracem esta chance e sigam adiante”. Secretário  

Municipal do Verde, André Saraiva 

“Estes trabalhadores devem receber todo o nosso respeito porque  

tomaram uma decisão corajosa de voltar a estudar além de serem  

os responsáveis por construir moradias para milhares de pessoas.  

Parabéns à eles e também a empresa que permite o acesso deles  ao 

conhecimento.” Chandra Vidal, coordenadora municipal de  

Educação 

“O trabalho social que a MRV vem realizando com as educação  os 

seus trabalhadores coincide com a preocupação do Banco do  Brasil 

em melhorar também a qualidade de vida dos seus clientes  por meio 

do acesso ao financiamento de programas de moradia. É  um orgulho 

para nós termos a MRV como parceria do Minha Casa,  Minha Vida e 

também de projetos como este”. Émerson Bepple,  

superintendente do Banco do Brasil em Mogi das  Cruzes. 

“Quero testemunhar que passei por dificuldades por ter estudado  

tarde.  Tive  de  trabalhar  cedo  e  não  puder  dar  continuidade  aos 



estudos. Então a criação desta no canteiro de obras é a grande  

oportunidade que faltou a vocês no passado. Não desperdicem esta  

chance”. Josemar Bernades, presidente do Sindicato dos  

Trabalhadores de Mogi. 

“A inclusão digital é fundamental a todas as faixas etárias e classes  

sociais devido à importância que tem em nossa sociedade”.  

Desembargador Altino Pedroso dos Santos, presidente  do 

TRT-PR. 

“Fico satisfeito em ver a postura ética desta empresa, aliada as  

práticas em educação, que têm incentivado, em seus canteiros a  

melhora do nível educacional de seus operários” Neivo Beraldin,  

superintendente Regional do Trabalho e Emprego do  

Paraná. 

“Todos os trabalhadores matriculados neste curso devem aproveitar  

esta grande oportunidade que a empresa está oferecendo. Conhecer  

e aprender a usar novas tecnologias é garantir o futuro profissional  

de vocês”. Márcia Fruet, presidente da Fundação de Ação  

Social de Curitiba. 

“Todas as empresas deveriam seguir este exemplo e criar espaços  

para o estudo e humanização em seus canteiros. Os trabalhadores  

crescem, a empresa e a cidade também” Vereador Chico do  

Uberaba, presidente da Comissão de Cidadania da Câmara  

Municipal de Curitiba. 

Ficamos orgulhosos de incentivara educação de nossos trabalhadores  

ao motivá-los a seguir adiante, abrindo novas perspectivas de vida  

para eles”. Ralf Sade Haddad, diretor da Regional Sul da  

MRV. 

“Tenho uma enorme satisfação de inaugurar esta escola dentro de  

um canteiro de obras da MRV, empresa na qual a parabenizo – por  

estar estimulando os funcionários a dar um passo na sua carreira  

profissional e pessoal. Abre espaço para dignidade e cidadania.  

Parabéns a todos!”. Prefeita de São José, Adeliana Dal  Pont. 

“Cumprimento aos trabalhadores pela coragem e determinação  de 

investirem um tempo do seu dia aos estudos. Tem que ter  

perseverança para seguir neste projeto de capacitação oferecido  

pela empresa. E à MRV parabenizo pelo arrojo de permitir que seus  

trabalhadores estudem no horário de expediente”. Orvino Coelho  

Dávila, presidente da Câmara Municipal 

”Em nome do superintendente Regional do Trabalho e Emprego  de 

Santa Catarina, cumprimento à MRV pela iniciativa de dar  

oportunidade no local de trabalho de os operários estudarem e se  

capacitarem. Coloco o nosso órgão à disposição para aquilo que a  

empresa precisar.” Maria Angélica Michelin, assessora da  

Superintendência Regional de Trabalho e Emprego de  SC. 




