
SINDICATO FORTE

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra            ANO XVIII  nº 189       setembro 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

 GRANDES LUTAS E 
GRANDES VITÓRIAS

Assembleia na Brasken

Assembleia na Bridgestone Assembleia na Recap
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Depois de vários dias de 
luta no pólo petroquími-

co, onde fizemos greve em 
todas as portarias, Braskem, 
Bridgestone e Recap, ficou na 
historia do Sindicato e vai ficar 
na cabeça dos trabalhadores. 
Foram 40 dias de greve na Re-
cap onde aconteceu de tudo, e 
com a ajuda dos companheiros 
Petroleiros, conseguimos vá-
rias vitórias numa pauta onde 
buscávamos além de benefí-
cios, melhores condições de 
trabalho e vida, mas naquele 
momento parece que a empre-
sa que já estava acostumada 
a sempre acionar a justiça do 
trabalho, resolveu endurecer 
e tivemos duas rodadas de 
conciliação no tribunal e mais 
algumas rodadas de negocia-
ções entre empresa e Sindica-
to, porém sem êxito. E a greve 
continuava chegando ao limite 
do trabalhador ficar sem vale e 

Quem luta, conquista!

sem pagamento, nos obrigando junto com os Petroleiros a fazer 
uma campanha para arrecadar cestas básicas para que o traba-
lhador não passasse necessidade, e assim foi feito, os petroleiros 
conseguiram arrecadar 180 cestas básicas que foram entregues 
a cada trabalhador, e por todo esse apoio,é que devemos nossos 
sinceros agradecimentos a esse pessoal do Petróleo, em especial 
a Auzelio Alves e Juliano Dipitula, onde colocaram sua Associa-
ção de Aposentados em nosso apoio. Mas a greve parecia que 
não tinha solução, os dias se passavam e as soluções não che-
gavam, e numa última tentativa, onde o jurídico do Sindicato e 
da empresa costuraram uma reunião onde negociamos um dia 
inteiro e graças a Deus, conseguimos uma proposta a contento 
de todos os trabalhadores. E nessa greve aprendemos que nos-
sos heróis às vezes estão mais pertos do que pensamos, heróis 
dentro de uma comissão, heróis dentro das diretorias de ambos 
os sindicatos, heróis dentro de cada trabalhador e trabalhadora 
que mesmo com tudo contra, buscaram a vitória e conseguiram.
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Caros Moveleiros, tam-
bém esta chegando a 

hora de repor nossas per-
das e quem sabe, melhorar 
ainda mais nossa conven-
ção coletiva,a data base é 

em novembro, mas já tira-
mos nossa pauta que va-
mos protocolar no sindi-
cato patronal,aguardar o 
calendário de negociação e 
tentar trazer grandes pro-

postas para apreciação dos 
trabalhadores.Sabemos das 
dificuldades mas também 
temos consciência do nosso 
poder de luta e que unidos 
somos muitos mais fortes.

Onde começam nossas 
Campanhas Salariais

Caros companheiros e 
companheiras é claro que 

é muito saber que estamos re-
alizando grandes trabalhos em 
prol de nossos trabalhadores, 
mas também é bom ressaltar 
o tamanho que é isso, pois 
temos oito Convenções Co-

letivas. E durante todo o ano 
começando lá em março, com 
Produtos de Cimento, depois 
a Construção Civil em maio, 
junto com Instalação Elétrica, 
Pintura, Montagem Industrial, 
em junho temos a Serraria ou 
Carpintaria, agosto Mármore 

e Granito, setembro setor Ci-
mento e em novembro Marce-
naria Móveis. Não consegui-
mos parar o ano inteiro, mas 
apesar da correria é muito 
bom saber que o trabalho esta 
sendo feito e bem reconhecido 
pelo trabalhador.

Setor cimenteiro chegou nossa vez

Chegou o momento dos 
companheiros e compan-

heiras do setor Cimenteiro, 
onde todos podem se preparar 
para campanha, já estamos 

elaborando nossa pauta e es-
taremos protocolando na em-
presas, aguardando para o 
chamado de negociar. Nós já 
sabemos do ano difícil que vi-

vemos, a crise é gritante, mas 
temos que repor nossas perdas 
e buscar melhores condições 
de vida e trabalho, cimenteiros 
VAMOS A LUTA.

Moveleiros em pauta

Greve dos 
trabalhadores da 
Manserv resultou 
em grandes 
vitórias.
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JUNTOS, SOMOS FORTES. FIQUE SÓCIO!

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:

2018: 
Ano eleitoral 
um ano de reflexão

Depois de tantas coisas er-

radas na política nacional, é 

óbvio que fica mais difícil es-

colher um candidato a con-

tento, pois a desconfiança é 

grande e por isso que estamos 

orientando cada trabalhador e 

trabalhadora a analisar e es-

tudar cada candidato. Ler pro-

postas, buscar candidatos que 

realmente tenha compromisso 

com trabalhador, participar de 

debates, discutirem em família 

pedir opinião a quem entenda 

mais de política, formar sua 

própria opinião e não deixar 

se levar por idéias alheias. Ao 

longo da nossa história, todas 

as eleições foram importantes, 

mas essa é a mais importante 

de todas, porque se não mu-

darmos esse quadro político 

que esta, com certeza nossa 

tendência e a regressão.

VOTE CONSCIENTE

VOTE PELOS 
DIREITOS DOS 

TRABALHADORES

VOTE POR EMPREGO

DEMOCRACIA

LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO

JUSTIÇA SOCIAL


