
SINDICATO FORTE

Sindicato doS trabalhadoreS naS indúStriaS da conStrução e do Mobiliário de Santo andré, Mauá, ribeirão PireS e rio Grande da Serra            ano XViV               nº 183                     fevereiro 2018

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

CONSTRUÇÃO CIVIL

Dia 23 de fevereiro às 17 horas
Sede: Rua General Glicério, 808, Centro de Santo André
Subsede em Ribeirão Pires: Rua Capitão José Gallo nº 380 -  Centro

ASSEMBLEIA

Nossos direitos estão em jogo. 
Compareça à Assembleia!



ConstruMob é o boletim informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 
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Vicente Orlando, 66 - Matriz  - Mauá, telefone: 4515-3355  Cep 09370-140 . Diretor responsável: Luiz Carlos Biazi. Editado em 16 de fevereiro de 2018. Tiragem: 4000 

Companheiros e 
companheiras 
do setor da construção civil

Chegou a nossa hora!

Estamos convocando a todos para uma grande 
assembleia de aprovação de pauta onde vamos 
esclarecer as novas normas regidas pela nova lei 
trabalhista e é de suma importância que todos 
participem.

Nossos direitos estão em jogo. 
Precisamos nos unir

A informação será nossa única arma contra 
a opressão patronal e a única forma de estar 
defendendo nossos direitos. Basta olhar como 
funciona o sindicato patronal. Ele está cada vez 
mais forte e o nosso, dos trabalhadores, eles fazem 
questão de enfraquecer. 

O trabalhador tem que ter a consciência de que,o 
seu sindicato para estar mais forte,precisa da 
participação de cada um. Se já está difícil juntos, 
imagina vocês estarem sozinhos nessa luta.

Portanto, companheiros vamos lotar nossa 
assembleia – no dia 23 de fevereiro as 
17h00 em nossa Sede em Santo André e 
Sub Sede Ribeirão Pires -  e, mostrar que nós 
trabalhadores, estamos cada vez mais fortes e 
unidos com seus sindicatos. Não ponha em risco 
sua representatividade pois o sindicato é muito 
importante para você, trabalhador.

ACORDA!
Se não 

lutar, vai 
dançar!


