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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

Juntos, construímos 
o futuro!



Construção civil um 
setor em construção
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Construção civil um 
setor em construção

Caros companheiros e companheiras 
do setor da montagem industrial, 

depois muitas lutas e batalhas, depois 
de muitas assembleias, de dias de greve, 
e de brigas na justiça, felizmente conse-
guimos fazer ótimos acordos: aumento 
acima da inflação e reajustes reais no 
vale alimentação. Após avaliação feita 
pela nossa diretoria, chegamos à conclu-
são que,apesar de todo o trabalho exi-

gido na mesa de negociação, consegui-
mos fechar para o setor ótimos acordos. 
As negociações ainda não acabaram 
porque restam alguma empresas que 
precisamos permanecer na luta e, quem 
sabe, alcançar também outras vitórias.É 
importante lembrar os apoios que todos 
os sindicatos parceiros que foram vitais 
para chegarmos ao sucesso. Compa-
nheiros e companheiras vindos de ou-

Não é novidade para nenhum de 
nós que essa tal reforma traba-

lhista não veio para ajudar ninguém e 
sim para tirar os direitos conquistados 
a duras penas por sindicalistas e tra-
balhadores. É claro que sabíamos que 
muitas daquelas leis estavam um pouco 
ultrapassadas mas ainda vinham ao en-
contro com aquilo que o trabalhador al-
mejava por melhoras dos seus direitos. 
Com o final dessas leis antigas o gover-
no não conseguiu ainda criar novas leis 

que possam modernizar os direitos dos 
trabalhadores, ou seja, o governo tirou 
o que tínhamos conquistado e não con-
segue criar nada melhor. Essa reforma 
só veio para retirar direitos conquista-
dos e dar vantagens aos patrões. Suma-
riamente fez retroceder a CLT que nos 
garantia ao menos um pouco de espe-
rança para nossas lutas na manutenção 
dos direitos já adquiridos. Nós, do setor 
da construção civil, somos fortes guer-
reiros e vamos conseguir mostrar que 

com o poder de nossa luta podemos 
mudar as coisas, porque, o patrão pode 
ter dinheiro mas quem constrói os cas-
telos que eles moram somos nós e, por 
mais um ano conseguimos manter nos-
sa convenção coletiva onde têm direitos 
que precisávamos manter mas nossa 
luta continua porque a meta do patrão 
agora é acabar com a nossa convenção 
coletiva. PORTANTO, COMPANHEIROS 

E COMPANHEIRAS NOSSA LUTA CONTI-

NUA SEMPRE.

Montagen industrial um 
setor difícil mas com vitória

tras regiões que, em suas falas, mostra-
ram que a vitória só depende do poder 
da nossa união e que separados somos 
fracos mas juntos somos invencíveis.



Carpintaria mais um ano 
de acordo por empresa

É com muita alegria que comunico 
a todos os trabalhadores e traba-

lhadoras a celebração de um protoco-
lo de intenções para o setor movelei-
ro. Isso quer dizer que, sempre que 
houver algum problema grave, pode-
remos convocar os dois sindicatos: 

trabalhadores e patronal para chegar 
a um acordo, que fique bom para am-
bas as partes, sem precisar acionar a 
justiça,evitando assim a demora, o 
desgaste e muitas das vezes, o gasto 
desnecessário de tempo e burocracia. 
Isso sim é motivo de comemoração.É 

um grande sinal de evolução entre 
patrões e empregados, um ato que 
deve ser valorizado num momento 
em que nossos direitos estão em jogo 
devido a uma reforma trabalhista que 
veio para acabar com conquistas e 
benefícios dos trabalhadores.
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Carpintaria mais um ano 
de acordo por empresa

Caro trabalhador e trabalhadora 
do setor de carpintaria, infeliz-

mente comunicamos a todos que, 
em virtude do sindicato patronal 
estar querendo simplesmente arran-
car direitos históricos conquistados 
pelos trabalhadores que ao longo de 
vários anos lutou por essas conquis-

tas, achamos melhor estar fechando 
nossas convenções por empresa.Hoje 
graças as lutas travadas temos uma 
convenção coletiva muito boa com 
cláusulas que não podemos perder e 
é o acordo feito empresa por empresa 
é a única forma de estar garantindo 
os direitos já conquistados. E para 

isso precisamos contar com a união 
de todos os trabalhadores e traba-
lhadoras para estarmos firmes nessa 
luta para poder continuar avançando 
PORTANTO COMPANHEIROS E COM-

PANHEIRAS VAMOS NOS ENGAJAR 

NESSA LUTA POR MELHORES SALÁ-

RIOS E CONDIÇÕES DE VIDA.

setor moveleiro em evolução
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O CONSTRUMOB iniciou parceria 
com o Instituto Mix para forma-

ção e capacitação dos trabalhadores e 
trabalhadoras interessados no Curso 
Mestre de Obras. Todos os participan-
tes receberão o certificado de con-
clusão que é válido em todo o Brasil.
Entre os temas abordados no curso 
estão: Primeiros socorros, NR 10, NR 

18, NR 35, matemática básica, leitura 
e interpretação de projetos, visão 
geral de hidráulica, alvenaria, pintura 
entre outros. As informações sobre 
as inscrições, valores de matrículas/
mensalidades e datas de formação 
das turmas serão divulgadas no site 
www.construmobstoandre.org.br .  
Fique de olho!

Curso de mestre de obras inicia em agosto

Juntos, soMos fortEs. fIQuE sÓCIo!

tABELA sALArIAL
CATEGORIA

PRODUTOS DE CIMENTO
CONSTRUÇÃO CIVIL

UNIDADE BRASKEM

UNIDADE UNIPAR

UNIDADE BRIDGESTONE

DATA BASE

MARÇO/2018 
MAIO/2018

VALE ALIMENTAÇÃO
VALE ALIMENTAÇÃO
VALE ALIMENTAÇÃO

%

2%
1,69%

670,00
500,00
320,00

PISO SALARIAL (R$)

NQ: 1.360,00 | Q: 1.630,00
NQ: 1.440,87 | Q:  1.752,80

2,5%
2,5%
2,5%

AtEnção
A partir de 

agosto, fique 
atento ao 

recadastramento 
dos sócios!

CoLÔnIA DE fÉrIAs

SÓCIOS E CONVIDADOS CONSTRUMOB
Apartamento para 4 pessoas R$ 110,00 a diária 
Apartamento para 6 pessoas R$ 140,00 a diária 
Apartamento para 10 pessoas R$ 200,00 a diária
Individual R$ 35,00 a diária
Excursão R$ 30,00 a diária
Obs: os valores acima não têm direito a roupa de cama
Minímo de duas diárias. Crianças até 8 (oito) anos não paga.

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS 
Apartamento para 4 pessoas R$ 120,00 a diária 
Apartamento para 6 pessoas R$ 140,00 a diária 
Apartamento para 10 pessoas R$ 220,00 a diária
Individual R$ 35,00 a diária
Excursão R$ 35,00 a diária
Obs: os valores acima não têm direito a roupa de cama. Minímo de 
duas diárias. Crianças até 8 (oito) anos não paga.

VEJA OS NOSSOS PACOTES ATÉ OUTUBRO 2018:

http://www.construmobstoandre.org.br

