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Um setor muito dependente da cons-
trução não poderia estar em alta, 

porque só montamos móveis se haver 
casas e apartamentos e como a constru-
ção civil está em baixa, em conseqüência 
o setor moveleiro também sofre, mas 
por incrível que pareça o setor deu uma 
reagida nesse final de ano, não foi algo 
tão expressivo. Sentíamos que estava em 
queda livre e tivemos uma pequena es-
perança, pois as negociações foram bem 
trucadas e difíceis, onde com a exclusão 
de vários direitos feitos pelo governo, os 
empresários se acharam no direito de 
vetar algumas cláusulas da nossa con-
venção coletiva, aí ficou complicado e 
depois de diversas rodadas de negocia-
ções, conseguimos manter nossa con-

Caros companheiras e companheiros claro que não é novidade para 
ninguém, mais um ano de crise onde o trabalhador só sofreu com 
‘pacotes de maldades’ feitos por um governo que tem por base menos 

direitos e mais empregos, uma ilusão que já não engana mais ninguém. Se 
olharmos para traz, podemos ver que a reforma trabalhista não mudou em 
nada e a vida dos trabalhadores ficou mais complicada, pois o governo atual 
continua não ajudando, onde está tentando acabar com o sindicalismo no Brasil 
e detonando ainda mais nossos direitos,  diminuindo salários com uma inflação 
ilusória, cortando benefícios e aumentando ainda mais a fila do desemprego. 
Ainda assim temos que torcer para que o país cresça e saia  dessa crise 
interminável, onde vivemos dias que parece que tudo dá errado, é muito difícil 
uma família que não tenha ao menos um desempregado, ou seja, um ano muito 
ruim, mas temos que manter a esperança de um ano melhor, temos que nos 
manter fortes e unidos, pois só assim poderemos ter um final de ano com mais 
amor e fraternidade. Separados somos fracos, mas juntos, ainda podemos mudar 
o rumo desse país e da nossa historia . 

Setor moveleiro em retomada

venção intacta e com 3% (três por cento) 
de aumento linear em todas as cláusulas 
econômicas. Se fomos ver de fato a infla-
ção teve até aumento real, pois a infla-
ção do mês foi de 2,55%, olhando pelo 

lado sindical, tivemos uma vitória. E fica 
aqui a ressalva, nós trabalhadores desse 
setor precisamos nos unir ainda mais, 
para estarmos prontos para defender 
nossos direitos .

2020

Luiz Carlos Biazi
presidente
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Quando a gente fala que o trabalhador tem que ter lazer, isso é uma regra, depois uma 
semana/mês de trabalho estressante e muita responsabilidade, o lazer é fundamental para 

termos qualidade de vida e melhor desempenho no trabalho. E pensando nisso nós do Constru-
mob, provemos a 17.ª edição dos Jogos Solidários da categoria, onde participaram vários times 
das empresas Bonatto, Nilplan, Manserv e Quarta divisão, houve disputas justas e a Niplan se 
consagrou a grande campeã e nos representou a nível de estado nos Jogos da nossa federação 
(Colônia de Férias em Mongaguá), onde foram muito bem e ficaram em quarto lugar na disputa. 
Uma equipe que só nos da orgulho, jogaram muito bem, nos representaram com muito empe-
nho e seriedade. Parabéns equipe Niplan esperamos vocês no ano que vem, que Deus abençoe 
sempre vocês e seus familiares.

Nossos jogos solidários um sucesso

Mauro Lopes Coelho
Diretor social e 

coordenador dos jogos

Campeã Niplan Copa Ouro Niplan B - Campeã Copa Prata

Jogos da Federação

Manserv Recap- Vice Campeão Copa Ouro Quarta Divisão - Vice Campeão Prata
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Estaremos em recesso a partir 
do dia 20/12/2019 às 12h e 

retornaremos no dia 6/1/2020 
às 8 horas.

É natal mais uma vez ... e com a che-
gada do menino Jesus, todos os 

corações se abrem ao amor, a paz, a 
fraternidade e isso nós dá uma força 
incrível para continuar fazendo o bem. 
Apesar de muitas coisas que fazemos, 
lutas que perdemos, nossa missão aqui 
na terra é crescer e sempre buscar per-
doar aqueles nos tenha feito algo que 
não gostamos,defender nosso pão de 
cada dia, honrar aqueles que nos deram 
a vida, criar aqueles que colocamos no 
mundo, cultivar nossas amizades e es-
tar sempre com DEUS. Manter nosso 
trabalho e buscar entender aquilo que 
as vezes parece impossível e estender a 
mão aquele que necessita, afinal somos 
filhos de DEUS, sua imagem e semelhan-
ça. Que nesse Natal, não haja diferença 
entre ninguém, que nossos caminhos 
seja sempre juntos, que possamos par-
tilhamos nossas vitórias e chorarmos 
nossas derrotas juntos. Esses são os vo-
tos da família Construmob e desejamos 
a todos, que o ano vindouro seja só de 
conquistas. 

É Natal 
mais 

uma vez

Entrega dos brinquedos

A entrega dos brinquedos será do dia 
16 à 20/12/2019, até o meio dia, em 

nossa Sede e SubSede. E para garantir o 
presente de seu (a) filho (a) o sócio de-

verá ter pelo menos 3 (três) meses 
de associação, apresentar a carteirinha 
de sócio e a certidão de nascimento de 
seus (as) filhos (as) até 8 anos.

Com uma política de exterminar o sindicalismo 
no país, o governo tem sido muito incisivo, 

claro atrapalha muito, porque infelizmente ainda 
tem trabalhador  que acredita que o patrão vai 
dar direitos sem pedir nada em troca, pura ilusão. 
Mesmo com tudo isso, nós do Construmob temos 
que comemorar um ano bom,  pois conseguimos 
manter todas nossas convenções coletivas, 
obtivemos algumas vitórias com empresas que 
faliram e conseguimos ajudar o trabalhador, mas 
nosso futuro é incerto e precisamos cada vez mais 
dos trabalhadores unidos e junto com seu sindicato 
apoiando, só assim poderemos mostrar ao patrão 
que ainda temos força, pois nosso poder de trabalho 
é um patrimônio que não podemos abrir mão e a 
entidade sindical é do trabalhador onde deve ser 
bancada pelo trabalhador. 

Vitórias de ano muito difícil

Carlos Alberto Menegatti
diretor financeiro

É claro que não poderíamos deixar pas-
sar em branco um dos maiores patri-

mônios dos trabalhadores, nossa colônia 
de férias, que recebeu uma grande re-
forma para esse final de ano, onde ficou 
tudo limpinho e pintado para melhor co-
modidade e lazer. Não deixe de conhecer 
nossa colônia nessa temporada, você e 
sua família irão curtir momentos de lazer 

Colônia  de férias reformada 

com toda infra estrutura que sua família 
merece. FAÇA SUA RESERVA. 
NÃO FIQUE SÓ FIQUE SÓCIO.


