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Construção, ladrilhos, produtos de cimento, mármores e granitos, pinturas, decorações, estuques e ornamentos, instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias, montagens industriais, firmas 
de construção de estradas, pavimentações e obras de terraplanagem, móveis de madeiras em geral, móveis estofados, carpintarias, serrarias, modelações, madeiras compensadas e similares.

Filiado à

2016, um ano difícil

A crise é mundial e todos sabemos 
que o mundo tem uma crise fi-

nanceira diferente de nós.Brasileiros 
que somos, temos uma crise sem 
precedentes e que vai além da finan-
ceira: uma crise política.Tem muita, 
mas muita coisa errada por aí em 
todos os setores e os cientistas po-
líticos dizem que vamos sair dessa 
ainda mais fortes do que entramos.
Penso na juventude sem emprego e 
sem as devidas condições de estudo, 

muitas vezes indo para o lado errado 
da vida. Acho que vamos sair dessa 
crise mais fortes sim, mas ela tam-
bém vai deixar marcas muito sérias 
na nossa juventude e em nossos tra-
balhadores e, nós do CONSTRUMOB, 
estamos sim nessa luta por melhores 
condições de vida e trabalho para to-
dos os trabalhadores de nossas cate-
gorias e o conselho para atravessar-
mos essa crise é: Precisamos estar 
sempre unidos.



Que a nossa vida é uma luta 
todo mundo sabe, afinal, 

temos que matar um leão por 
dia para buscar melhores con-
dições de trabalho e melhores 
salários para todos pois, temos 
nove categorias que devemos 

defender aqui no nosso sindi-
cato.
São nove campanhas diferen-
tes, ou seja, o ano inteiro tem 
trabalho começando lá no pro-
duto de cimento e terminando 
lá no setor moveleiro com to-

das suas atipicidades e diferen-
ças, mas graças a Deus temos 
conseguido bons resultados em 
todas as convenções. Isso é 
fruto de muito trabalho, muita 
seriedade e muita união de to-
dos os trabalhadores.

Nossa meta é sempre 
buscar o melhor

Unidos, somos fortes!
Caros companheiros e 

companheiras do setor 
moveleiro nós já sabíamos 
que nossas negociações não 
seriam fáceis.
Para o setor moveleiro, como 
a nossa data base é em no-

vembro, não foi nada sim-
ples. Todos sabemos que fi-
nal de ano e sempre mais 
complicado,mas graças a nos-
sos esforços e muita experi-
ência estamos conseguindo 
manter nosso acordo que é 

muito bom e conseguindo re-
parar nossas perdas do ano. 
Pela crise que assola o país 
e coloca em risco o emprego 
dos milhares de trabalhado-
res, podemos dizer sim, que é 
uma grande vitória!

É lógico que depois de ano 
tão difícil como este, nos-

sas forças já estão no limite 
e,precisamos parar para recar-
regar nossas baterias porque 
o ano que vem promete muita 
briga e muitas coisas a serem 
resolvidas. Neste final de ano, 
faremos um pequeno recesso 
que começa no dia 22 de de-
zembro as 12 horas termina no 
dia 2 de janeiro de 2017. Após 
esse pequeno período retoma-
remos as atividades normais na 
sede e nas sub-sedes no dia 03 
de janeiro às 8 horas.

Recarregar, para 
voltar mais forte

R E C E S S O

22 de dezembro 

a 

2 de janeiro
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Está chegando à 
data mais linda 

do ano. Para onde 
se olha, se vê luz, 
amor, capricho e 

cuidados, principalmente dentro 
das casas e dos lares.
O Natal é uma data linda que re-
presenta muito. Todos sabem que 
o Natal é a data do nascimento 
do Menino Jesus,e também sabe-
mos, que este momento é a hora 

de confraternizar.Desejar ao ou-
tro muita paz, muito amor e mui-
ta saúde.
Por isso nós do CONSTRUMOB, 
diretores e funcionários, dese-
jamos a todos um Feliz Natal e 
um ano novo cheio de conquis-
tas, de paz e que façamos a cada 
dia, com pequenos gestos, um 
mundo mais feliz e que ninguém 
tenha que passar fome, frio ou 
morrer por causa de guerras.  

Ver um sorriso simples, feliz e 
inocente é a melhor parte do 

ano. Nossa entrega de brinquedos 
para os filhos dos nossos sócios. É 
muito bom poder ver a alegria de 
uma criança ao receber um brin-
quedo e muito gratificante porque 
a gente sabe que, se o seu filho 
está feliz você também está. En-
tão companheiros e companhei-

ras, no dia 1º de DEZEMBRO até o 
dia 16 de DEZEMBRO, começare-
mos nossa entrega de brinquedos 
na Sede em Santo André – Rua: 
General Glicério n º 808/812 – 
Centro – e em nossas Sub Sedes 
Ribeirão Pires – Av. Santo André 
n.º 852 – Vila Aurora e Mauá – 
Rua: Vereador Vicente Orlando, 
66 – Matriz – Mauá (ao lado do 

igreja Matriz).  Então compareça 
ao nosso Sindicato portando sua 
carteirinha de sócio, certidão de 
nascimento de seus filhos (as) até 
10 (dez) anos de idade e seu ho-
lerite atual. 
OBS: O SÓCIO DEVERÁ TER NO 
MINIMO 3 (três) MESES DE 
CARÊNCIA PARA RETIRAR SEU 
BRINQUEDO.

A melhor parte do ano

É NATAL MAIS UMA VEZ

Quero agradecer os 329 votos que 
conquistei. Sempre quis a mudan-
ça para melhor. “Uma nova atitude”. 
Mas, infelizmente estamos vendo o 
poder econômico prevalecer mais 
uma vez. Só tenho a lamentar.
Tenho muita garra e sei que meu gru-
po de apoiadores jamais me deixará 
desamparado. Enfim, muito obrigado 
ao povo de Ribeirão Pires, que acre-
dita que novos tempos virão.
Continuar na luta por uma sociedade 
mais justa sempre será minha ban-
deira. Vou continuar me dedicando 
à causa dos trabalhadores que pre-
cisam ter uma voz que interceda por 
eles. 

Mauro Coelho


