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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

2017 
Um ano que 
termina complicado

2018 
O ano das 

mudanças???



2017: Um ano que termina complicado
2018: O ano das mudanças

Não é novidade para nin-
guém que vivemos uma 

crise sem precedentes e mui-
to grave, onde por mais que 
o governo insista em dizer 
que a crise já passou, basta ir 
ao supermercado para perce-
ber que o preço dos produtos 
continua alto.

Como se não bastasse, o 
setor da saúde vai de mal a 
pior. O desemprego ainda é 
muito grande em todo o país 
e o povo sem confiança no 
governo com tanta corrupção. 
Ainda tenta aprovar reformas 
que só vem para prejudicar 
os trabalhadores e toda a po-
pulação.Haja vista uma re-
forma trabalhista que só tira 
os direitos dos trabalhadores 
que ainda não perceberam o 
tamanho do prejuízo. Estão 
vendendo o país aos pouco 
com privatizações, venden-
do nossos patrimônios para 
sustentar luxos enquanto a 
população dos mais pobres 
e excluídos dessa sociedade 
injusta se alimentamuitas ve-
zes, do lixo.

Estão acabando com a úni-
ca força que os trabalhadores 
têm para lutar que são os sin-
dicatos e a população está em 

silêncio. Talvez estarrecida 
ou sem poder de ação, sem 
acreditar em que se transfor-
mou o nosso país. Mas, ainda 
é tempo de lutar e mostrar 
que a força do povo ainda tem 

poder de consertar esse país. 
Está na hora da gente cobrar 
a promessa feita na eleição, 
pois foi o nosso voto que os 
elegeu e temos o poder de ti-
rar um a um do poder. 

SE FICAR O BICHO COME, 
SE CORRER O BICHO PEGA,
SE UNIR O BICHO FOGE!!!

VAMOS TODOS À LUTA!



Negociar essa vai ser nossa bandeira
Com a vigência da nova lei 

trabalhista que se inicia no dia 
onze de novembro ficou óbvio 
que as convenções coletivas 
serão bem mais difíceis e que 
a nossa solução será negociar 
por empresas o exemplo disso 
são as carpintarias que já fe-
chamos praticamente cem por 
cento das empresas. Somen-

te a Copam que hoje depende 
mais dos trabalhadores do que 
do patrão. Os trabalhadores e 
trabalhadoras da Copam estão 
muito passivos e por esse mo-
tivo a empresa se acha mais 
forte mas, o trabalhador tem 
que entender que o sindicato 
são eles e sem a união não 
se consegue nada.

Mesmo com tantas coisas 
erradas acontecendo em nos-
so país,nós do CONSTRUMOB 
ainda somos capazes de pen-
sar em coisas boas. Nos esfor-
çamos e conseguimos manter 
nossa tradição em entregar no 
final do ano um brinquedo aos 
filhos dos nossos associados e 
ver o sorriso dessas crianças ao 
receberem o brinquedo. Isso 
recarrega nossas energias e nos 
mostra que estamos no caminho 
certo. Sabemos que a situação 
está difícil e buscaremos no ano 
que vem tentar manter essa 

tradição. Nossa intenção é fazer 
sempre o melhor pelos nossos 
associados, portanto, todos que 
forem sócios há mais de três 
meses e que tenham filhos até 
oito anos de idade, informamos 
que passem na sede e subsedes 
para estarem retirando o brin-
quedo dos seus filhos. 

ATENÇÃO! Leve sua car-
teirinha de sócio, o registro 
do filho e um holerite atuali-
zado A ENTREGA DOS BRIN-
QUEDOS TERÁ INÍCIO NO 
DIA 1 DE DEZEMBRO ATÉ O 
DIA 18 DE DEZEMBRO

A UNIÃO FAZ A FORÇA

O sorriso de uma criança 
não tem preço

A hora de 
reajustar a 
estrutura 

para 
sobreviver
Como todos já estão 

vendo, pela nova lei traba-
lhista, uma das estruturas 
mais prejudicadas foram 
as sindicais então nós do 
CONSTRUMOB também va-
mos ter que reestruturar o 
sindicato para poder sobre-
viver e continuar atenden-
do o trabalhador sem per-
der a qualidade e a rapidez.

FIQUE FORTE,

FIQUE 
SÓCIO!



Nossos 
votos de 

feliz natal e 
um 

ano novo 
com 

grandes
realizações
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O final do ano chegou e 
com ele chegam as férias. No 
verão a criançada fica mais 
feliz e os pais também mere-
cem um pouco de descanso 
e curtir seus filhos. Pensan-
do nisso o CONSTRUMOB irá 

manter a tradição de rece-
ber os pedidos de reservas 
para a colônia de férias no 
final do ano, natal e ano 
novo.Como todos sabem, as 
reservas vão ser feitas na 
sede e sub-sedes no dia 21 

de novembro e por ordem 
de chegada. Quem chegar 
primeiro retirará uma senha, 
portanto, guarde essa data e 
compareça bem cedo na sede 
e nossas sub-sedes para ga-
rantir a sua reserva.

Praia, sol e muita diversão

Recarregar 
as baterias

É claro que 2017 foi um ano 
bem complicado e 2018 pro-
mete ser ainda mais estres-
sante. Precisamos recarregar 
nossas baterias para um ano 
vindouro cheio de novos desa-
fios e talvez um ano mais difí-
cil que 2017. Precisamos estar 
renovados para novas lutas. 
Por isso caros trabalhadores, 
fecharemos nossa sede e sub 
sedes no dia 22 de dezembro 
as 12h e retornaremos com 
nosso atendimento a partir do 
dia 3 de janeiro, quarta fei-
ra, às 8 horas.

Nossos 
votos de 

feliz natal e 
um 

ano novo 
com 

grandes
realizações

Nós, os diretores e funcio-
nários do CONSTRUMOB com 
muita satisfação, desejamos 
a cada um de vocês, um natal 
maravilhoso, cheio de saúde e 
paz e que, o ano de 2018 seja 
repleto de conquistas, espe-
rança e luz. Que nossas famí-
lias não sintam a falta de nada 
e que nossos filhos possam vis-
lumbrar um futuro cheio de 
vitórias e entendam que elas 
só se conquistam com mui-
tas luta!Os frutos colhidos de 
lutas passadas na busca de me-
lhores condições de vida e tra-
balho para todos são as vitórias 
de hoje! 

Nós do CONSTRUMOB nos 
orgulhamos dessas conquistas, 
pois sempre nos desdobramos a 
fazer o melhor para cada traba-
lhador e trabalhadora!

Recesso


