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G.D8 NEWS!!! A G.D8 é uma empresa amiga da criança, todo mês será divulgado 1 dos
10 compromissos da G.D8 e de todos os seus funcionários em relação as crianças do
Brasil.
Frase do mês : “A vida só pode ser compreendida olhando-se para
trás, mas só pode ser vivida olhando-se para a frente !”
Soren Kierkegaard
CAMPANHA MATRICULE SEUS
FILHOS MENORES DE 18 ANOS
NA ESCOLA
A taxa nacional de escolarização de
crianças de 7 a 14 anos é de 97%.
Apesar dos avanços obtidos nos
últimos anos, proporcionando o
acesso ao ensino fundamental, é
necessário ações que visem a sua
universalização e garantam a
qualidade da educação. Podemos
começar garantindo que nossas
crianças estejam matriculadas na
escola, não deixem de colaborar !!!!

“Como podemos ter certeza e
incentivar que todos os pais
que trabalham na G.D8 tem
os seus filhos menores de 18
anos matriculados na escola.”
De a sua sugestão para a
c a m p a n h a
,
O funcionário que tiver a sugestão
selecionada ganhará uma cesta de
alimentos no valor de R$ 50,00

Programa
Empresa Amiga da
Criança
1° COMPROMISSO
1. Dizer não ao trabalho infantil, não empregando menores de 16 anos,
exceto na condição de aprendizes e só a partir dos 14 anos.

21,6% dos bebês nascidos no Brasil em 2003 não foram registrados
O registro civil é um direito de todo cidadão e sua emissão gratuita é garantida
por lei. No entanto, segundo pesquisa divulgada em 21 de dezembro pelo IBGE,
no ano passado 645 mil crianças nascidas no país (21,6%) não foram
registradas, portanto, não existem oficialmente. Esse dado nos países
desenvolvidos é de 5%, uma diferença que mostra como esse problema é alto no
Brasil e quanto é importante o envolvimento de toda a população para superá-lo.
Uma criança sem certidão de nascimento é uma criança que não terá acesso à
educação, pois não poderá se matricular em uma escola ou em uma creche, não
conseguirá tirar seu cartão de vacina e consequentemente ficará sem esse
atendimento, e ainda não poderá ser beneficiada pelos programas
governamentais como Bolsa Família, Fome Zero e outros.
Justamente por esse ser um problema que atinge quase 1/3 das crianças
nascidas anualmente, é um dos compromissos assumidos pela G.D8 junto ao
Programa Empresa Amiga da Criança de orientar os funcionários para que
façam o registro de nascimento dos filhos.
Para acabar com o problema de falta de registro de nascimento é necessário um
esforço de todos, se você tiver duvidas de como registrar seu filho ligue para o
Departamento de Recursos Humanos, RH, eles terão prazer em lhe ajudar

Agora você pode falar, das 11:00 ao 12:00 ligue 30343034-0355 e fale com
RH, duvidas, mensagens, sugestão, o canal aberto para o funcionário.

