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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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Categoria elege nova diretoria
Aconteceu, no último dia 28 de outubro, a elei-

ção da nova diretoria do Construmob. Os tra-
balhadores da categoria elegeram, com 94% dos 
votos, a Chapa 1 - Transparência Credibilidade 
para um mandato de cinco anos.

A eleição ocorreu de forma bastante tranquila em 
toda a base, com pontos de votação na sede em 
Santo André, na subsede em Ribeirão Pires e com 
urnas itinerantes que colheram votos dos trabalha-
dores  do Polo Petroquímico. A apuração, feita pela 
comissão eleitoral, foi coordenada pelo diretor do 
Sindicato dos Químicos do ABC, Joel Santana, que 
divulgou o resultado da eleição no início da noite.

Para Luiz Biazi, reconduzido à presidência do Cons-
trumob para mais um mandato, a alta aprovação 
à Chapa 1 demonstra que o trabalhador acredita 
na luta que o Sindicato vem realizando. “Trabalha-
mos para renovar em 30% a nossa diretoria, para 
que ela represente cada vez mais todos os setores 
que integram a nossa base”, declarou Biazi, logo 
após o anúncio do resultado da eleição.

A apuração contou com a presença do coorde-
nador da CUT ABC, Otoni Pedro de Lima, Gerson 
Garcia das Neves do Sindicato da Construção Civil 
de Itapevi, Marcelo Rodolfo da Costa, do Sindica-
to da Construção Civil em São José dos Campos, 
ambos representantes da Feticom, além dos dire-
tores do Construmob e convidados.

Presidente Luiz Biazi (ao centro) e diretoria, após finalização da apuração. 

Votação na Subsede de Ribeirão Pires. Comissão eleitoral inicia a apuração.

Os aposentados também foram às urnas.
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Nossa 
homenagem 
a Mario 
Bernardinetti

Conheça a nova diretoria

A composição da nova dire-
toria do Construmob une 

a experiência de companheiros 
que estão há anos na luta e vem 
conduzindo a categoria trazendo 
importantes conquistas e a reno-
vação, pois 30% da chapa são de 
novos companheiros que atuam, 
sobretudo, no Polo Petroquími-
co. Conheça a nova diretoria.

DIRETORIA EXECUTIVA
Luiz Carlos Biazi, presidente; Car-
los A. Menegatti, vice-presidente; 
Mauro L. Coelho, secretário geral 
e administrativo; Geovã E. Brito, 
diretor financeiro; Alexandro D. 
da Silva, diretor social; Cleiton R. 
da Silva Sabio, diretor de saúde e 
segurança; e Fabio de Oliveira Jo-
aquim, diretor de Patrimônio.

DIRETORIA DE BASE
José Almir de Azevedo Peixoto;
Mauro da Cruz; Wilson Roberto 
Arrighi; Jorge Augusto de Sou-
za Moreno; Manoel Rodrigues; 
João Augusto Zanette; José 
Williame Rodrigues de Abreu; 
Edivaldo Silva dos Santos; Fre-
dison Oliveira Santos; e Milton 
Rabelo da Silva.  

S eu Mario, como era carinho-
samente chamado na catego-

ria, foi um grande companheiro 
de luta que passou pelas fileiras 
do Sindicato da Construção Civil 
e Mobiliário de Santo André, 
Mauá e Rio Grande da Serra e 
que perdemos no último mês de 
outubro, depois de um período 
lutando contra um câncer.
Seu Mario, já aposentado, tinha 
uma grande atuação sobretudo 
na área de esporte e lazer do 
Construmob, a frente dos Jogos 
Solidários. Integraria a nova 
diretoria e, com sua partida, sua 
vaga ficou sem ser preenchida. 
Uma justa homenagem a esse 
querido companheiro. Presente!

Negociação

O    Sindicato está em proces-
so de negociação em dois 

setores da categorias que têm 
data-base no final de ano: o se-
tor de cimento, com data-base 
em outubro e o setor moveleiro, 
com data-base em novembro.

A colônia de férias retoma suas 
atividades a partir de dezembro. 
Dia 25/11, a partir das 8 horas, 
estarão abertas as inscrições para 
reservas de Natal e Ano Novo. 
Os valores da diária, por pessoa, 
para associados é de R$ 50. Con-
vidados pagam R$ 70 por pessoa. 
A seleção será por ordem de che-
gada. Informações na sede de 
Santo André (4433-4200) e Subse-
de de Ribeirão Pires (4823-6385).

Reservas de
fim de ano

Reservas de Natal e Fim de Ano. 
Inscrições a partir de 25/11, 8h.

Critério de seleção: ordem de chegada


