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Os acordos coletivos 

dos trabalhadores 

da montagem industrial 

foram negociados por 

empresa e demandaram 

fôlego do Construmob, que 

se empenhou na busca 

por reajuste digno para a 

categoria. Além do percentual 

sobre o salário, a mobilização 

incluiu geração de emprego e 

manutenção das conquistas 

como pontos chave da 

campanha. “As negociações 

da PLR saíram do zero. Ou 

seja, conseguimos incluir no 

acordo coletivo e registramos 

grande avanço na organização 

dos trabalhadores”, afirma o 

secretário Geral, Geovã Brito.

Campanha salarial

Assembleia embaixo de chuva 
mostra força da classe operária
Construmob e trabalhadores protagonizam resistência histórica em defesa dos direitos trabalhistas
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ESTUDO DO IPEA
• Em média, empresas onde há 
maior presença de trabalhadores 
sindicalizados pagam mais que 
empresas onde a presença de 
sindicalizados menor.

• A adesão sindical representa 
remuneração 8,4% maior entre os 
sindicalizados. 

• O acesso ao auxílio-saúde é 1,8 vez 
maior entre os sindicalizados

• O acesso ao auxílio-alimentação é 
1,7 vez maior entre os sindicalizados. 

• O acesso ao auxílio-transporte é 1,3 
vez maior entre os sindicalizados. 

• A probabilidade de receber 
benefícios é maior entre sindicalizados 
do que entre os não sindicalizados.

Artigo
Sindicalização é poupança 
de direitos do trabalhador

A decisão 
de ser ou não 
associado de 
um sindicato 
cabe apenas 
ao trabal-
hador. É dire-
ito garantido 
na Constitu-

ição depois de muitas lutas. Os sindi-
catos são os legítimos representantes 
dos trabalhadores junto aos emprega-
dores e sindicalizar-se significa partici-
par de ações que valorizem a atividade 
de cada trabalhador.

A reforma trabalhista aprovada sob 
o golpe de Temer tentou desmontar 
as organizações de representação dos 
trabalhadores a fim de reduzir salários 
e maximizar os lucros das empresas. 
Agora, pela lei vigente, o acordado 
pode se sobrepor ao que era garan-
tido pelo legislado e acarretar prejuí-
zos diretos como redução no tempo de 
refeição e lanche, implementação do 
trabalho intermitente, homologação 
sem a presença do sindicato como 
órgão fiscalizador, etc.

O enfraquecimento dos sindicatos 
está ligado diretamente à piora das 
condições de trabalho e das remuner-
ações. A opção de associar-se é como 
depositar garantias para a vida profis-
sional em uma poupança na qual você 
define os ganhos porque participa das 
ações que asseguram direitos e benefí-
cios. 

O trabalhador sindicalizado forta-
lece a luta de toda uma categoria por 
melhores salários, mais segurança no 
ambiente de trabalho, manutenção e 
ampliação dos benefícios, entre outras 
garantias que só são alcançadas quan-

MP que extingue 
contribuição sindical 
na folha perdeu 
validade em 28/6

A Medida Provisória 873/19, que 
proibia o desconto da contribuição 
facultativa ao sindicato na folha salarial 
com autorização do trabalhador perdeu a 
validade em 28 de junho. Segundo a MP, a 
contribuição sindical seria paga por meio 
de boleto bancário, após autorização 
expressa, individual e por escrito do 
trabalhador. Somente por meio de 
projeto de lei o assunto pode ser tratado 
novamente pelo Congresso e o governo já 
sinaliza o envio de um PL (Projeto de Lei) 
ao Congresso para reavaliar a questão.

De compulsória a facultativa
Em dezembro de 2017, o Tribunal Su-

perior do Trabalho (TST) homologou uma 
convenção coletiva contendo uma cláu-
sula prevendo o desconto da contribuição 
sindical, desde que houvesse autorização 
em assembleia.

Também chamada de imposto sindical, 
a contribuição foi criada em 1940 por um 
decreto-lei e incorporada em 1943 à CLT, 
que manteve a cobrança obrigatória. A 
compulsoriedade fez do imposto sindical 
o principal mecanismo de financiamento 
dos sindicatos brasileiros.

Em 2017, a reforma trabalhista (Lei 
13.467/17) transformou a cobrança em 
facultativa. O trabalhador precisou mani-
festar a vontade em contribuir para o seu 
sindicato.

Por que a MP caiu?  
A medida provisória é uma ferramenta 

que o presidente da República tem para 
tratar de temas que considere relevantes 
e urgentes. Assim que assinada, a MP 
já vale com força de lei, mas provisoria-
mente. Para ser instituída de forma per-
manente, a medida tem de ser aprovada 
pelo Congresso em até 60 dias, pror-
rogáveis por mais 60 (ou seja, 120 no to-
tal. Após este período, a MP caduca, ou 
seja, perde a validade.

do os trabalhadores se organizam.
Mas as conquistas não chegam ap-

enas com o ato da sindicalização. A 
participação é fundamental nas mobi-
lizações. Foi por meio de mobilizações 
sindicais que os trabalhadores con-
quistaram vale-refeição, 13º salário e 
PLR, entre outros.

O sindicato é a expressão máxima 
da união dos trabalhadores de uma 
determinada categoria ou região. Mas 
o sindicato só tem condições de ser um 
instrumento eficiente de luta se os tra-
balhadores o fizerem forte, dinâmico e 
aguerrido. Associe-se!

Mauro Coelho 
é diretor da Secretaria Social 

do Construmob
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O Construmob considerou histórico 
o resultado positivo da campanha sala-
rial da montagem industrial. Vale desta-
car que trabalhadores de qualquer em-
presa que venha a ser contratada como 
terceira dessas empresas devem procu-
rar o Construmob para seguir o acordo 
coletivo. 

“O trabalho desenvolvido com a Man-
serv, terceirizada da Recap, teve avanço 
significativo em relação ao VA, além do 
passo importante da PLR, cujo valor era 

A liberação de saques de contas ati-
vas do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) para impulsionar o con-
sumo anunciada pelo governo federal 
beneficia fundamentalmente as insti-
tuições financeiras, porque os recursos 
que forem sacados serão destinados, em 
grande parte, para quitar dívidas, uma 
vez que há elevado índice de desempre-
go e endividamento das famílias.

O Brasil chegou ao sexto mês deste 
governo com 13 milhões de desempre-
gados e 63,4% das famílias endividadas. 
As previsões para o PIB são péssimas. O 
Ministério da Economia reduziu a expec-
tativa de crescimento em 2019 de 1,6% 
para 0,81%.

Habitação e saneamento
Inicialmente, o governo informou 

que pretendia injetar até R$ 42 bilhões 
na economia, mas refez os cálculos e de-
clarou que a liberação deve se limitar a 
R$ 30 bilhões – o equivalente a 35% dos 
recursos do FGTS.

A ex-presidente da Caixa Econômica 
Federal no governo Lula, Maria Fernan-
da Coelho,  afirma que a medida é de 
“uma irresponsabilidade absoluta”, já 
que os recursos do FGTS são usados para 
promover o financiamento nas áreas da 
habitação, saneamento e infraestrutura. 

Contradição
A promessa do governo foi que com 

a aprovação da reforma da Previdên-
cia, uma maior abertura comercial e 
uma política fiscal ultrarrestritiva, as 
empresas iriam retomar o crescimento 
econômico. No entanto, a proposta de 
liberar o FGTS, mostra que o governo 
utilizará o patrimônio dos próprios tra-
balhadores para tentar impulsionar a 
economia. 

Enganação barata
Liberação do FGTS 
não recupera 
economia
Com medida anunciada pelo governo 
dinheiro do trabalhador vai engordar 
cofres dos bancos

Terceirizados fecham 
acordo coletivo histórico

O acordo coletivo da construção civil 
predial, com data base em 1 de maio, 
foi negociado com o sindicato patronal 
e fechado reajuste de 5,07%, além da 
manutenção de outros benefícios e cláu-
sulas sociais. O piso qualificado ficou 
em R$ 1.841,67 e não-qualificado, R$ 
1.513,92. O segmento de instalação elé-
trica acompanhou o mesmo percentual 
de reajuste.

BRASKEM
Reajuste de 5,57%
Aumento de 7,5% no VA (Vale Alimen-
tação)
PLR de R$ 1.650 em duas parcelas, sen-
do a primeira no pagamento do salário 
de outubro e a segunda no salário de 
abril de 2020, com apuração das metas.

RECAP
Reajuste de 5,57%.
Aumento de 25% no VA (Vale Alimen-
tação) que passou para R$ 600.
PLR de R$ 1.650 em duas parcelas, sen-
do a primeira no pagamento do salário 
de outubro e a segunda no salário de 
abril de 2020, com apuração das metas.

BRIDGESTONE
Reajuste de 5,57%
Aumento de 25% do VA (Vale Alimen-
tação) de R$ 320 para R$ 400
PLR de R$ 1.650 em duas parcelas, sen-
do a primeira no pagamento do salário 
de outubro e a segunda no salário de 
abril de 2020, com apuração das metas.

UNIPAR
Reajuste 6%.
Aumento de 10% no VA (Vale Alimen-
tação), que passou para R$ 550.
PLR de R$ 1.100 em duas parcelas, sen-
do a primeira no pagamento do salário 
de outubro e a segunda no salário de 
abril de 2020, com apuração das metas.

bem inferior ao conquistado este ano”, 
afirma o diretor do Sindipetro Unificado 
de São Paulo, Auzélio Alves, e continua: 
“Nós, dos petroleiros, sempre damos 
apoio à luta dos terceiros e percebemos 
que nesta campanha houve aumento 
real além da perda inflacionária. Neste 
um mês e meio de negociação, houve 
momento de os trabalhadores aprova-
rem greve, mas a empresa entendeu a 
importância de negociar e atender as 
reivindicações da categoria”.

Confira os resultados por empresa

Ainda em negociação, o 
setor que tem data base em 1 
de junho ainda não chegou a 
acordo. “Temos ainda as cam-
panhas  de Mármores e Grani-
tos, com data base em outubro 
e o setor moveleiro, com data 
base em novembro”, adianta o 
secretário Geral,  Geovã Brito.

PREDIAL CARPINTARIA
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A mudança da sede do 
Construmob significa mais 
saúde financeira para a en-
tidade sem qualquer pre-
juízo ao atendimento dos 
trabalhadores.  “Estamos 
bem instalados, com salão 
adequado para assembleias 
e salas confortáveis para 

atender os associados”, 
afirma o presidente, Luiz 
Carlos Biazi.

A nova sede está locali-
zada à rua Siqueira cam-
pos, 33, Centro de Santo 
André, via com boa oferta 
de transporte público. Faça 
uma visita.

Novamente de volta à quadra de futebol
Construmob 

programa nova 
edição dos Jogos 

Solidários

Podem ir preparando os uni-
formes. Os associados pediram e 
a Secretaria Social decidiu retomar 
os Jogos Solidários do Constru-
mob. Será a décima quinta edição 
com inscrições abertas em agosto. 
Os jogos começam em setembro.

Friozinho acolhedor
A Colônia de Férias do Construmob está com 
promoção imperdível para este inverno. 

APARTAMENTO  VALOR DA DIáRIA
4 pessoas   R$ 100 
6 pessoas   R$ 130
10 pessoas   R$ 200
Diária individual
Sócios   R$ 30
Excursão  R$ 35

Os valores acima não incluem roupa de cama
Mínimo de duas diárias
Crianças até 8  anos não pagam

De casa nova
Mudança teve impacto positivo nas finanças da entidade  
sem prejuízo ao atendimento

Fique forte. Fique sócio!


