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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

APROVAÇÃO DE PAUTA

Caros companheiros e com-
panheiras do setor movelei-
ro.
Estamos em um momento 
muito difícil de nossa econo-
mia nacional e, independen-
te disso, temos que renovar 
nossa convenção coletiva e 
repor nossas perdas econô-
micas.
Sabemos que não será nada 
fácil e, claro que estamos 
vendo as dificuldades de em-
presários em manter suas 
empresas trabalhando, pois, 
o consumo diminuiu em ge-

ral, e isto significa menos di-
nheiro no caixa.
Temos a missão de lembrar 
aos dirigentes que o traba-
lhador está fazendo a sua 
parte produzindo e, nada 
mais justo, do que receber 
nossas perdas e manter nos-
sa convenção coletiva intac-
ta.
Sabemos também que o pa-
trão vem pra retirar direitos 
e não para repor nossas per-
das com um argumento ar-
caico de que já esta dando o 
“emprego”.

Por essas e outras, caros 
companheiros e companhei-
ras, é que devemos lotar 
nossa sub sede em Ribeirão 
Pires e fazer uma grande As-
sembléia no dia 22/09/2017 
(sexta feira) às 17h00
RuaCapitão José Gallo, 380 – 
Centro – Fone: 4823-6385. 

SETOR MOVELEIRO

Subsede em Ribeirão Pires: Rua Capitão José Gallo nº 380 - Centro

ASSEMBLEIA
Dia 22/09, sexta-feira, às 17 horas

Vamos mostrar aos pa-
trões que a gente até 
entende a crise, mas, 
não podemos perder di-
reitos conquistados com 
muita luta.
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Pensando na Saúde bucal de nos-
sos associados e dos seus fami-
liares, O SINDICATO DA CONS-
TRUCAO CIVIL, passa a oferecer 
a todos um Plano de Assistência 
Odontológica completo, com qua-
lidade total e custos competitivos. 
A AESP Odonto uma empresa 
especializada na gestão de pla-
nos de assistência Odontológica, 
focada em saúde como sinônimo 

de bem-estar, qualidade de vida  
e ciente da importância da saúde 
bucal, uma operadora de planos 
odontológicos diferente,  esta no  
mercado à 18 anos sempre apre-
sentando novas propostas no tra-
tamento da saúde bucal; Este co-
nhecimento permitiu aliar toda a 
experiência e modernos conceitos 
de gestão da AESP Odonto, tra-
balho baseado na ética, na cons-

tante inovação, na agilidade, na 
flexibilidade e na transparência 
das relações com clientes e be-
neficiários.

TODOS os procedimentos 
SEM Carência e SEM Limite.

Por apenas R$ 17,00
MAIORES INFORMAÇÕES 

NOS TELEFONES: 4515-3355 
99887-1010

O SINDICATO PENSANDO NO SEU SORRISO

O CONSTRUMOB oferece no final 
deste mês de setembro, de 25 a 
29/09, o curso de Matemática Bá-
sica na sede de Santo André para 
capacitação dos trabalhadores as-
sociados e participantes externos. 
O conteúdo foi preparado pela 
Engª. Rebeca Macedo dos Santos 
e é direcionado para os trabalha-
dores que precisam utilizar os cál-
culos no seu dia a dia. Alguns dos 
aasuntos que serão abordados: 
Sistema Métrico Decimal; Regra 
de Três (simples e composta); 
Porcentagem; Razão e  propor-
ção; Juros (simples e composto); 
Área de figuras planas; Resolução 

ATENÇÃO! 
VAGAS LIMITADAS! 

Associados: 
R$ 20,00 por curso 
Não Associados: 
R$ 50,00 por curso 

Nesse valor já estão incluídos: 
material impresso do curso, 

anotações, folhas de exercícios e 
café. 

Necessário trazer calculadora 
simples ( 4 operações)

com problemas.
O curso é uma oficina práti-
ca e tem duração de dez (10) 
horas, duas horas por dia.  

CURSO DE MATEMÁTICA 
NO CONSTRUMOB

Para maiores informações acesse o site do sindicato 
www.construmobstoandre.org.br e faça a sua inscrição.


