
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 190       Dezembro 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

Feliz Natal e 
Feliz Ano Novo!
Que este ano que se inicia seja 
cheio de oportunidades

Esta época é o momento de 
olharmos para trás, agradecer 
pelo ano que passou e 
relembrar os bons momentos. 
Um ano novo chega com novas 
oportunidades e 365 chances 
para irmos atrás dos nossos 
sonhos!

Desejamos a todos um ano 
novo de muita alegria, saúde e 
paz! 

Juntos, vamos dar as mãos e 
transformar 2019 em um ano 
de esperança, solidariedade, de 
amizade e justiça.

Porque juntos, somos 
fortes!
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A união de trabalhadores e sindicato é 
o último elo de resistência às atrocidades 
anunciadas pelo futuro governo. Extinguir 
o Ministério do Trabalho em um país com 
12,5 milhões de desempregados e legis-
lação trabalhista esgarçada pela reforma 
aprovada há um ano, demonstra o claro 
interesse do novo presidente em agradar 
os donos do capital em detrimento dos di-
reitos da classe trabalhadora.

O fim do Ministério do Trabalho põe em 
risco três eixos: seguro-desemprego, fisca-
lização das condições de trabalho e políti-

cas de segurança e saúde no trabalho. “Se 
as lutas nunca foram fáceis com tudo isso 
funcionando desde 1930, quando a pasta 
foi criada, imaginem o grau de desampa-
ro aos trabalhadores”, diz o presidente do 
Construmob, Luiz Carlos Biazi.O combate 
ao trabalho considerado análogo ao es-
cravo e ao infantil vai descer pelo ralo e o 
índice de acidentes de trabalho não terá 
mais controleporqueo monitoramento e a 
elaboração de políticas de prevenção cabe 
ao Ministério do Trabalho.

“Quem responderá pela fiscalização do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, da contribuição social e do Seguro-
-Desemprego, quanto a da inspeção dos 
ambientes de trabalho com ênfase na re-
dução dos acidentes e adoecimentos, que 
tanto impactam nas despesas públicas 
previdenciárias e de saúde?”, indaga Bia-
zi.Mais que nunca, a classe trabalhadora 
precisará se organizar e se fortalecer e os 
sindicatos serão a mão amiga para o en-
frentamento. Contem com o Construmob. 

Associe-se, faça parte dessa luta.

Sindicato e 
trabalhadores 
serão a resistência 
em 2019

CAMPANHAS SALARIAIS

Negociações duras e conquistas significativas
Diretoria do Construmob foi à luta para garantir direitos das oito categoriasrepresentadas

O ano de 2018 foi marcado por 
duras negociações e conquistas sig-
nificativas para as oito categorias 
representadas pelo Construmob. Em 
março, a campanha salarial dos traba-
lhadores do setor de Produtos de Ci-
mento, garantiu reposição das perdas 
mais aumento real, além da manuten-
ção das cláusulas sociais na Conven-
ção Coletiva.

Em julho, a campanha do setor de 
serraria e carpintaria foi feita indivi-
dualmente por empresa e garantia de 
reajuste acima da inflação. Na Copan, 
onde a maioria dos 100 trabalhado-
res é de mulheres, a negociação du-
rou cinco meses e o sindicato validou 
reposição das perdas salariais e au-
mento real de salário. Os diretores de 
base Evanilda Salustiano Nóbrega e 
Fábio Oliveira Joaquim levaram aos 

demais companheiros a importância 
do envolvimento do sindicato para ga-
rantir direitos dos trabalhadores nas 
negociações com a empresa.

UNIFICADA NO ABC - Não foi fácil 
chegar nos 4% de reajuste para os 
trabalhadores do setor moveleiro, 
porque a reforma trabalhista fortale-
ceu os argumentos dos patrões e re-
duziu e muito o fôlego dos sindicatos. 
A campanha foi unificada no Grande 
ABC.

CONSTRUÇÃO - A campanha unifica-
da no Estado de São Paulo garantiu 
aos trabalhadores da construção civil 
aumento de 1,69% sobre os salários. 
O valor do tíquete-refeição passou 
para R$ 21,15 e o do vale-supermer-
cado mensal para R$ 300.

Desde 1º de maio, vigoram os 
seguintes pisos:

• Trabalhadores não qualificados (ser-
vente, contínuo, vigia, auxiliares de 
trabalhadores qualificados e demais 
trabalhadores cujas funções não de-
mandem formação profissional): R$ 
1.440,87 por mês, ou R$ 6,55 por hora, 
para 220 horas mensais.

• Trabalhadores qualificados (pedrei-
ro, armador, carpinteiro, pintor, gessei-
ro e demais profissionais qualificados 
não relacionados): R$ 1.752,80 por 
mês, ou R$ 7,97 por hora, para 220 ho-
ras mensais.

• Trabalhadores qualificados em obras 
de montagem de instalações indus-
triais: R$ 2.100,39 por mês, ou R$ 9,55 
por hora, para 220 horas mensais.
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Apesar de não ser obrigatória, a sin-
dicalização é um direito do trabalhador 
e verdadeiro exercício de cidadania. Os 
sindicatos são os legítimos representan-
tes dos trabalhadores junto às empresas 
e sindicalizar-se significa participar de 
ações que valorizam o ofício de cada tra-

balhador. É lutar para manter direitos já 
conquistados e para ampliá-los.

Os avanços alcançados pelos traba-
lhadores são resultado de intensa mo-
bilização coletiva, como vale-refeição, 
vale-transporte, 13º salário, a jornada es-
pecífica e a Participação nos Lucros e Re-

sultados (PLR), entre tantos outros.
Mas, para que um sindicato seja for-

te e tenha mais poder de negociação, é 
necessário que um número crescente de 
trabalhadores sejam sindicalizados, as-
sumindo também o papel de sustentar e 
apoiar essa luta. Sindicalize-se!

A campanha de 2018 registrou na his-
tória a importância do Construmob na 
garantia de direitos e avanços sociais para 
os trabalhadores da montagem industrial. 
O movimento começou na Manserv, ter-
ceirizada da Recap, no pólo petroquímico, 
por conta da defasagem do valor do Vale 
Alimentação. Além disso, a empresa não 
queria dar 2,5% de reajuste salarial previs-
to na convenção coletiva da construção. A 
vitória aconteceu no tribunal depois de 
40 dias de greve e duras negociações. O 
reajuste de 2,5% foi garantido à data base 
de 1º de maio de 2018 e o VA foi de R$ 
270 para R$ 485. “Foi preciso muita fé na 
força da classe trabalhadora e disposição 
para enfrentar as empresas, fortalecidas 

pela reforma trabalhista”, avalia o secre-
tário Geral, Geovã Brito.

A paralisação envolveu 270 trabalha-
dores por cinco meses e recebeuajuda 
do Sindipetro Unificado SP e do Daesp 
(Departamento de Aposentados) que 
ofereceu apoio ao Construmob na orga-
nização do movimento. “Acompanhamos 
os trabalhos todos os dias, buscávamos 
informações sobre a situação no interior 
da empresa, se havia pressão. Chegamos 
a parar os petroleiros em solidariedade à 
luta dos terceirizados”, conta Auzélio Al-
ves, diretor do Sindipetro e coordenador 
da Regional Mauá.

A solidariedade foi primordial porque 
os companheiros que aderiram à parali-

sação chegaram a ficar sem pagamento. 
“Fizemos uma grande mobilização para 
arrecadação de cestas básicas para que os 
trabalhadores não passassem necessida-
des e os petroleiros estiveram firmes ao 
nosso lado”, afirma,Geovã Brito. 

Na Brasken, cerca de mil trabalhado-
res aderiram à paralisação que durou oito 
dias. Com a vitória, conquistaram 2,5% 
de reajuste e o VA foi de R$ 620 para R$ 
670.O mesmo reajuste foi consolidado 
para os trabalhadores da Bridgestone 
depois de cinco dias de greve. Além do 
percentual, o VA subiu de R$ 280 para R$ 
320.O sindicato também garantiu o rea-
juste aos companheiros da Unipar, cujo 
VA foi de R$ 450 para R$ 500.

MONTAGEM INDUSTRIAL

Sindicatos são os legítimos 
representantes dos trabalhadores

• os sindicatos lutam por condições 
dignas de trabalho e pela ampliação do 
mercado de trabalho;
• os sindicatos negociam as reivindica-
ções das categorias junto aos emprega-
dores públicos e privados e lutam, na 
esfera do poder público, pela aprova-
ção de projetos de lei que beneficiem a 

classe trabalhadora;
• o trabalhador sindicalizado tem di-
reito garantido de assistência jurídica, 
seja individual ou coletiva, com advo-
gados de direitos trabalhista, criminal 
e cível;
• o trabalhador sindicalizado tem direi-
to a descontos em diversas instituições 

de ensino, lazer, esporte, saúde e ou-
tras, com as quais o seu sindicato te-
nha convênio;
• o sindicato negocia duramente para 
que o trabalhador tenha os melhores 
reajustes sobre o salário, tíquete e to-
das as outras cláusulas que envolvam 

valores monetários.

Veja abaixo algumas boas razões para se sindicalizar:

Com o sindicato somos ainda mais fortes
Paralisações e solidariedade marcaram campanhas da montagem industrial
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NATAL 
A tradicional entrega de brinquedos será do dia 13 a 20 de dezembro, na  
sede e sub sedes do  sindicato, para crianças de zero a 10 anos. “A distribui-
ção de brinquedos é exclusiva para filhos e filhas de associados”, lembra o 
diretor social, Mauro Coelho.

Jogos Solidários 
voltarão em 2019

Podem preparar as chuteiras porque 
a bola vai rolar no próximo ano nas qua-
dras de futebol society. “A expectativa é 
que mais de 15 equipes participem do 
campeonato”, diz o diretor Social, Mau-
ro Coelho.

 RECESSO 
Como já e do conheci-

mentos de todos, no final 
de ano, nós diretores e 

funcionários paramos por 
dez dias, para um mere-
cido descanso, esse ano 
nosso recesso será de 21 

de dezembro a 7 de janeiro 
de 2019.

Ação Social, 
Natal sem Fome
A responsabilidade social do Constru-

mob de ajudar 40 famílias carentes em 
Rio Grande da Serra com alimentos todos 
os meses ganha contornos ainda mais so-
lidários no fim do ano. “A entrega de man-
timentos atinge maior número e famílias 
do bairro Santa Tereza”, afirma Carlos Al-
berto Menegatti, diretor financeiro. A en-
trega será em 15 de dezembro.

COLÔNIA DE 
FÉRIAS para 
Natal e Reveillon

Apto. 4 pessoas R$ 130,00/diária 
Apto. 6 pessoas R$ 170,00/diária 
Apto. 8 pessoas R$200,00/diária 
Apto. 10 pessoas R$ 270,00/diária 
Apto. 12 pessoas R$ 300,00/diária 
Individual Sócio: R$ 40,00/diária 
Individual Convidado: R$ 50,00/diária 
Minímo de quatro diárias. 
Criança até 7 (sete) anos não paga.

2018

Desejamos a todos e todas, boas 
festas e um ano novo combativo!

Toda virada de ano, os desejos de paz e prosperidade emergem nas 
famílias e entre amigos. Mas 2019 não sinaliza tempos de bonança para 
a classe trabalhadora e o Construmob se propõe a estar forte e pronto 

para defender direitos das categorias que representa. Para isso, precisa da 
confiança dos trabalhadores e determinação de ser associado e engrossar 

as fileiras de luta. Os desafios apresentados mesmo antes da posse do novo 
governo são preocupantes porque indicam a adoção de políticas públicas 
e econômicas que favorecem os donos do capital. Sim, vamos aproveitar 
o fim de ano para descansar, abraçar familiares e nos preparar quando  a 

avalanche de desmandos assolar o cotidiano dos trabalhadores.

A Diretoria

Conheça os novos pacotes


