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SINDICATO FORTE

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO DE SANTO ANDRÉ, MAUÁ, RIBEIRÃO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA            ANO XVIII  Nº 189       SETEMBRO 2018

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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 GRANDES LUTAS E 
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2020: um ano bem 
complicado

Não é novidade para ninguém 
que 2020 tem sido um dos 

piores anos de uma forma geral, 
além de uma crise econômica, 
sem presidente, uma pandemia 
mundial - a Covid 19, que matou 
e continua tirando a vida mui-
tas pessoas. Um governo ain-
da perdido e alguns patrões se 

aproveitando do momento para 
tirar lucros e cada vez mais re-
duzir o salário e os direitos dos 
trabalhadores. Ano complicado 
esse, onde podemos ver que, 
quem leva o país a sério é quem 
vê o pais como uma forma de 
dar lucros, seja qual for a situ-
ação, o chamado “capitalismo 

selvagem” onde vale tudo pelo 
dinheiro. Para nós trabalha-
dores só nos resta a lutarmos, 
estarmos sempre unidos e pre-
parados para uma guerra se for 
necessário, e a única forma de 
lutar e valorizar o seu sindicato, 
é fazer dele uma entidade forte 
se tornando sócio. 

Caros companheiros e companheiras da construção civil, depois de um ano bem complicado para 
todos, onde em meio a uma pandemia muito contagiosa que tem ceifado a vida, muitos de nós 
temos que continuar nossa luta pelas perdas salariais. 

Antes os patrões já choravam em tempos de negociação, imagina agora com essa  “covid 19”, mas por 
outro lado o trabalhador também tem sido muito displicente quando se fala em sindicato, pois nossa 
convenção  coletiva é muito mais que isso, e assim por causa da luta dos sindicatos e muitos trabalhadores 
não reconhecem isso e se desfiliam e não contribuem com o sindicato de sua categoria.

Um erro que custa caro, pois quando saem da empresa e se sentem lesado vão parar aonde? No 
sindicato! O trabalhador precisa entender que o sindicato é o único órgão que os defendem, valorizem 
seu sindicato se torne sócio fiquem forte, porque esse ano as negociações serão bem complicadas, e por 
isso que estamos convocando cada trabalhador e trabalhadora para que lotem o sindicato nessa primeira 
assembléia de aprovação de pauta aonde vamos definir estratégias de luta.

Juntos, somos fortes!

PARTICIPE DA ASSEMBLÉIA
Dia 5 de março, sexta-feira, às 17 horas

Sede: R. Siqueira Campos, 33, Centro, Santo André/SP – Tel.: 4433-4200
Subsede 1: R.Capitão José Gallo, 380, Centro, Ribeirão Pires/SP – Tel.: 4823-6385

Quem luta, 
conQuista!
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Hoje a minha homenagem vai para todas as mulheres:


