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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, fi rmas 
de construção de estradas, pavimentações e obras de terraplanagem, móveis de madeiras em geral, móveis estofados, carpintarias, serrarias, modelações, madeiras compensadas e similares.
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Feliz Natal e um Feliz Ano Novo!

E mesmo com um ano difícil, ainda assim só podemos agradecer por estarmos 
vivos trabalhando e lutando, pelos nossos familiares estarem bem, pelo nosso 

país ser um lugar de paz, sem guerras. 
Entendemos que essa pandemia veio para nos ensinar que independente de ser 

rico, pobre, negro, branco, gay, crente, católico, somos filhos de um mesmo Deus, 
somos frutos de uma mesma mãe e a doença não escolhe cor, classe ou crença, 

acomete todo mundo. 
Uma pandemia que nos mostrou que somos todos iguais, onde temos que tomar 

os mesmos cuidados e agradecer quando um ente querido deixa o hospital 
curado e vivo e chorar quando vem a perda. 

Nós do Construmob desejamos do fundo de nossos corações um Natal cheio 
de paz, alegria e saúde, que toda mesa tenha um alimento, que todo lar 

esteja repleto de alegria, que em todo coração resplandeça o amor, que todos 
tenhamos um ano novo cheio de prosperidade luz e muita evolução esses são 

nossos sinceros desejos. 
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Caros companheiros esse ano 
devido à severa pandemia o 

mais atingido infelizmente foi o 
trabalhador, que teve vários direi-
tos retirados, no setor da carpinta-
ria não foi diferente, onde os pa-
trões se aproveitaram da situação, 
pois só conseguimos a inflação. 
Nosso aumento foi de 2,05 % o tra-
balhador ficou no prejuízo e que 
fazer nessa hora? A única alterna-
tiva será a união e reivindicar me-
lhores condições, nessa hora que o 
sindicato é a ferramenta mais im-

portante para tirar todas as dúvi-
das e enfrentar qualquer adversi-
dade. Veja um exemplo a empresa 
Copam, onde o momento e muito 
duvidoso quanto à pandemia numa 
categoria que merece respeito e 
nós do sindicato sempre estamos à 
disposição para tirar qualquer dú-
vida que o trabalhador possa ter, 
estamos numa fase em que não po-
demos soltar as mãos, temos que 
nos defender e defender nossos 
direitos dentro da copam. Temos 
um diretor o Sr FABIO DE OLIVEIRA 

JOAQUIM, que sempre está à dis-
posição para ajudar a tirar dúvidas 
junto a isso. Temos também nossa 
sub sede em Ribeirão Pires funcio-
nando de segunda a sexta feira – 
das 8:00hs às 18:00hs - para me-
lhor atender os (as) trabalhadores 
(as). E lembre se de usar sempre a 
máscara e o álcool gel.

Covid 19 e uma crise mundial
2020 um ano para ficar na história, 
pois já vínhamos de uma crise finan-
ceira muito grave com desemprego 
e um relativo aumento da pobreza 
mundial. Se em 2019 não estava fácil, 
este ano de 2020 veio com uma pan-
demia causada pela a Covid 19, um 
vírus terrível, que ceifou muitas vi-
das em nível de mundo, uma crise na 
saúde, onde não estávamos prepara-
dos. Se na Europa conhecida como 

primeiro mundo, já foi complicado, 
imagina para o Brasil, que não conse-
gue cuidar de seus doentes comuns. 
Tudo isso acontecendo e um gover-
no ruim, que só pensa em ofender os 
jornalistas, a imprensa, um país que 
no momento mais difícil, não tinha 
um ministro da saúde, ou seja, uma 
falta de habilidade e uma total in-
competência para cuidar de gente e 
a pior noticia vem da ONU que deixa 

claro, que em 2021 a Covid 19 causa-
rá uma crise ainda maior que à cau-
sada pela segunda guerra mundial. 
Não teremos um ano novo, o futuro 
será inserto, mas temos que manter 
a esperança e torcer para que nossos 
familiares, até nós mesmos não seja-
mos acometidos por essa doença ter-
rível e que nossa união se faça ainda 
mais forte para lutar e defender nos-
sos direitos.

Um ano difícil e diferente

FIQUE FORTE.
FIQUE SÓCIO!
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2020 Grandes campanhas e 
muitas vitórias

Não podemos negar que o ano 
foi difícil e negociar aumento 

de salário e direitos se tornou mui-
to mais difícil. Tendo em vista que 
o patrão vai terá argumentos como 
crise financeira e a pandemia da CO-
VID 19, isso nos torna bem vulnerá-

veis, mas direitos são direitos não 
podemos abrir mão disso. E graças 
a muita união por parte do sindica-
to e dos trabalhadores, consegui-
mos manter direitos e repor salá-
rios e todas as nossas categorias, 
que inicia em produtos de cimento 

e termina no setor de móveis, onde 
ainda estamos negociando, onde 
os patrões querem retirar direitos 
históricos dos trabalhadores, mas 
nossa luta não pára e com certeza 
sairemos vitoriosos nesta campa-
nha também.

CONFIRA A TABELA DE TODOS OS AUMENTOS CONQUISTADOS EM TODAS AS CATEGORIAS:

CATEGORIA
PRODUTOS DE CIMENTO

C. CIVIL E MONT INDl

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

RECAP

BRASKEM

UNIPAR 

RODHIA 

DATA BASE
MARÇO 

MAIO 

MAIO

MAIO

MAIO

MAIO 

MAIO

PERCENTUAL 
2 %

2,46 %

2,46 %

3 %

3 %

3 %

3 %



ConstruMob é o boletim informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra. Rua Siqueira Campos, 33, Centro de Santo André, telefone 4436 3211, e-mail: construmobstoandre@construmobstoandre.org.br. Subsede em Ribeirão
Pires, Rua Capitão José Gallo nº 380 - Cep 09400-080 - Centro - Ribeirão Pires (em frente a rodoviária) – fone/fax 4823-6385. Subsede em Mauá: Rua Vereador
Vicente Orlando, 66 - Matriz - Mauá, telefone: 4515-3355 Cep 09370-140 . Diretor responsável: Luiz Carlos Biazi. Editado em 3 de dezembro de 2020. Tiragem: 4000

Infelizmente nesse final de ano não tere-
mos a colônia de férias funcionando devi-

da a pandemia, o prefeito de Praia Grande 
decidiu não liberar a reabertura das colônias 
através de decreto. Nós da diretoria con-
cordamos, pois não sabemos o que pode 
acontecer se alguém for contaminado.  Al-
gumas colônias de férias estão funcionando 
normalmente com liminar, mas achamos 
arriscado e decidimos deixar a nossa colô-
nia fechada, pois a saúde fica em primei-
ro lugar. Não irá faltar oportunidade, afinal 
essa pandemia não vai durar para sempre 
e aí sim vamos poder retomar nosso lazer 
com segurança para nós e para os seus fa-
miliares. 

COLONIA  DE FÉRIAS

RECESSO 
PARA REPOR 
AS BATERIAS 

E lógico que depois de ano 
muito complicado precisamos 

parar e recarregar para 
voltar com força total. Nosso 

recesso será do dia 18 de 
dezembro de 2020 a 04 de 

janeiro de 2021.

Entrega de brinquedos
Como todos sabem e já é tra-

dição a entrega de brinquedos 
aos filhos (as) dos nossos (as) só-
cios (as), mas também sabemos 
que o ano foi bem complicado, e 
este só vamos manter porque al-
guns parceiros nos ajudaram nes-
ta luta, doando e comprando os 
brinquedos, pois o sindicato não 
teria condições de fazer como 
todo ano fez. Só temos que agra-
decer aos parceiros !! E informa-
mos que a entrega de brinquedos 
será do dia 11 de dezembro ao dia 
17 de dezembro na sede em Santo 
André e na SubSede em Ribeirão 
Pires. Lembrando que todos os 
(as) precisam levar sua carteiri-
nha de associação, holerite atual 
e certidão de nascimento de seus 
filhos até 8 anos.

Mauro Coelho, 
Diretor Social


