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Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias da Construção e do mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra       ano xviii          nº 194      Outubro 2019

Unidos, 
somos fortes!

fiQUe sÓCio!
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É claro que não existe nenhum setor 
na área trabalhista que esteja forte, mas 
o setor da marcenaria tem avançado em 
alguns direitos que trazem benefícios aos 
trabalhadores desse setor, um exemplo, 
é o cartão de desconto, porém a nossa  
maior vitoria foi manter os benefícios que 
foram conquistados  com muita luta, greve 
e longas negociações, hoje o sindicato tem 
orgulho desta Convenção Coletiva.  Já pas-
sou mais um ano e chegou nossa hora de 
continuar mantendo nossos direitos e bus-
car um aumento de salário digno e que 
possa repor nossas perdas durante o ano. 
Nossa primeira assembléia de aprovação 
de pauta será no dia 27/9/2019 às 17hs 
em nossa SubSede Ribeirão Pires - situada 
na R. Capitão José Gallo, 380  Centro - com-

D epois de grandes dificuldades 
para fechar as Convenções Co-
letivas de Produtos de Cimen-

to, Construção Civil, Montagem Indus-
trial, Instalação Elétrica, Pinturas e 
Decorações e Carpintaria, começa nos-
sas últimas negociações para fechar 
o ano com chave de ouro, restando 
somente o setor de cimento e da mar-
cenaria. Já sabemos que pela dificul-
dade dos primeiros acordos não vai ser 
nada fácil concluir essas duas ultimas 

categorias e temos que ter a noção de 
que toda essa dificuldade vem de uma 
política estranha e muito ‘travada’. 
Onde o governo federal ainda tem na 
cabeça que o trabalhador é prejuízo, 
pois numa reforma trabalhista eles só 
arrancaram direitos históricos, com 
promessas de mais empregos e nada 
disso é cumprido, o governo continua 
com seu massacre à classe trabalhado-
ra tirando os direitos conquistados 
a ‘duras penas’ e até com mortes de 

trabalhadores e sindicalistas. Precisa-
mos estar atentos para que nosso país 
não volte a ser um país de escravos, 
onde o chicote é a lei e quem pode 
mais chora menos, onde uma minoria 
de senhores feudais manda no resto e 
nos trata como animais de carga, essa 
época já passou, mas temos que con-
tinuar a luta para que ela não volte. 
Valorize seu sindicato porque é sua 
única arma contra uma tirania que nos 
coloca numa situação muito difícil. 

Capitalismo escravo marcenaria um setor 
em avanço

Carpintaria um 
setor e luta

pareçam em grande número e vamos mos-
trar ao patrão que somos unidos e unidos 
somos mais fortes.

Carpintaria uma luta 
sem trégua, porque além 
de lutarmos pelos nos-
sos direitos, por um sa-

lário justo, por melhores 
condições de vida e tra-

balho e para sermos melhores 
profissionais, temos ainda que lutar 

contra patrões que não evoluíram e 
que ainda pensam como velhos cor-

onéis que se valiam de seus jagunços 
para obter produção a preços baixos 
ou gratuitos. Mas um ano se passou 
e vencemos mais uma guerra, assina-
mos a convenção 2019/2020 nossos 
direitos e conseguimos a reposição das 
perdas dos nossos salários durante o 
ano. E como eu disse ganhamos uma 
guerra e não a batalha, nossa luta seg-
ue e vencer só cabe a nós .

É claro que trabalhar é o mesmo que 
honrar nossas famílias e buscar o sus-
tento para nossas necessidades, mas 
também temos que pensar em momen-
tos de lazer. E nós do Construmob pen-
samos numa diversão que todo mundo 
gosta e pode incluir sua família nela, é 
o bom e velho futebol, onde estaremos 
organizando a décima sétima edição 
dos Jogos Solidários, um campeonato 
entre empresas, que tem por finalidade 
divertir o trabalhador e seus familiares, 
trazendo uma integração maior entre 
trabalhadores e sindicato. Já estamos fa-
zendo as inscrições em nossa Sede e Sub 
Sede, monte seu time e venha se divertir 
com a gente. 

diversão e luta

AssembleiA, sexta, 
dia 27/9/2019 às 17hs   
na SubSede Ribeirão Pires
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E em mais uma ação rápida e eficaz da diretoria do Constru-
Mob, conseguimos com que todos os trabalhadores (as) de uma 
empresa que abriu falência  dentro da unidade Braskem.  

A terceirizada em manutenção e montagem industrial já vinha 
‘mal das pernas’ devido a crise e não aguentou deixando seus fun-
cionários numa situação muito difícil, onde imediatamente entra-
mos em contato com a diretoria da Braskem, que também se pron-

tificou em ajudar. 
Marcamos uma mesa redonda na delegacia regional do traba-

lho em Santo André e rapidamente os trabalhadores receberam 
suas verbas sem prejuízos. 

Isso é mais uma prova de que seu sindicato é importante e tem 
que estar presente na vida de todos os trabalhadores 

VALORIZEM SEU SINDICATO. VOCÊ VAI PRECISAR DELE.

SAIA DO ALUGUEL AGORA MESMO!
VOCÊ ASSOCIADO TEM DESCONTOS ESPECIAIS 

E ÓTIMOS BENEFÍCIOS.
Para maiores informações ligue: (11) 99966-4358 -  Cleiton 

e-mail: cleitoncorretor1966@gmail.com
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