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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

Caros companheiros do setor de 
Construção Civil e Montagem In-
dustrial, todos sabemos que nos-

sa data base é primeiro de maio, mas de-
vido a esta crise que está acontecendo em 
nosso país, que não passa o desemprego 
e um governo que parece estar bem per-
dido, nossas negociações vão ficando cada 
vez mais difíceis. De um lado os patrões 
que tentam sobreviver a essa forte reces-

são, do outro os trabalhadores tentando 
se sustentar nos seus empregos para não 
tornarem futuros desempregados e o sin-
dicato tentando achar a melhor maneira 
de conquistar algo melhor para os traba-
lhadores, mesmo com o governo nos sufo-
cando com uma política retórica e sem ob-
jetos patrióticos. Por isso precisamos estar 
mais unidos, pois temos negociações com 
sindicato patronal da construção civil (Sin-

duscon) que são obras prediais e simulta-
neamente com a montagem industrial, e o 
pessoal que trabalha com manutenção e 
montagem de grandes estruturas dentro 
dos pólos químicos e petroquímicos, onde 
as negociações são diferenciadas, mas que 
requer a força e a união de cada trabalha-
dor (a). Portanto companheiros e com-
panheiras vamos nos unir e entrar de 
cabeça nessa luta .

CAMPANHAS CONSTRUÇÃO 
E MONTAGEM INDUSTRIAL
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“Claro que lutar pelos nossos direitos 
é justo, mas todo guerreiro precisa de des-
canso e um pouco de lazer. E para isso nos-
so sindicato oferece com um preço muito 
bom, uma linda colônia de férias, onde to-
dos os sócios podem aproveitar com toda 
sua família.  E tem mais, ficando sócio você 
trabalhador pode participar de nossos jogos 
solidários que vem aí, um torneio de futebol 
que tem por finalidade unificar e dar lazer a 
nossas categorias. Fique sócio e compartilhe 
momentos de lazer e deixe o sindicato cada 
vez mais forte.” Mauro Coelho, diretor social.  

E na busca de melhores condições de 
vida e trabalho para todos, as vezes nos 
deparamos com situações atípicas, uma 
delas foi uma pequena parada técnica de 
manutenção, que aconteceu na área da 

Unipar - antiga Solvay. Uma parada pe-
quena, mas o sindicato procurou todas 
as empresas que iram participar e pro-
pôs um acordo especifico, onde o traba-
lhador pudesse levar um pouco mais de 

dinheiro para suas famílias e deu certo. 
Fechamos o acordo com todas as empre-
sas que participaram e o trabalhador fi-
cou contente e nos do ConstruMob fica-
mos com a sensação de dever cumprido.

Parada técnica na Unipar

Setor moveleiro: nova negociação de PLR
É claro que além da construção civil e 

a montagem industrial também temos ou-
tros setores, um deles é o setor moveleiro, 
que este ano a Convenção Coletiva teve 
um diferencial nas negociações, a Partici-
pação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) , 
pois antigamente não se fazia acordos de 
PLR e nessa Convenção Coletiva, automa-
ticamente obrigou as empresas a fazer um 
acordo separado de participação nos lu-
cros e resultados, assim notificamos todas 
as empresas e fizemos vários acordos.

Vamos ao nosso momento de lazer


