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SINDICATO FORTE
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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.

Filiado à

 GRANDES LUTAS E 
GRANDES VITÓRIAS

Assembleia na Brasken

Assembleia na Bridgestone Assembleia na Recap
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Construção Civil, Montagem Industrial, 
Pintura e Decoração e Instalação Elétrica

Atenção! 
Vem aí a primeira assembleia do ano no Construmob, um momento muito 

importante para a nossa categoria. É fundamental a presença de todos para que os 
trabalhadores estejam informados e possam avaliar e aprovar a pauta de discussões. 

São assuntos que dizem respeito a cada um. 

Sede: R. Siqueira Campos, 33, Centro, Santo André   |   Subsede: R. Capitão José Gallo nº 380 - R. Pires

ASSEMBLEIA - AprovAção de pAutA
18 de março (sexta-feira), às 17 horas

Construção Civil, Montagem Industrial, Pintura e Decoração e Instalação Elétrica

Pólo Petroquímico
Braskem, Recap, 
Oxiteno, Unipar e 
Rhodia Química

Aguardem nova data 
para assembleia de  
aprovação de pauta
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Seja sócio do sindicato! Juntos somos mais fortes! 
   Assim nossa força aumenta na luta por melhores condições de trabalho! 

E você pode usufruir de vários benefícios que a nossa entidade oferece. 

M esmo com a 
crise econô-
mica e com 

a segunda onda da Co-
vid-19, o setor de cons-
trução civil se recupe-
rou do tombo de 2020 
e registrou um avanço 
de 9,7% no PIB (Produto 
Interno Bruto) em 2021, 
o maior crescimento 
em dez anos, segundo 
dados divulgados pelo 
IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Esta-
tística).

O setor foi um dos 
destaques no resultado 
do PIB do ano passado. 
A economia como um 
todo cresceu 4,6% em 
2021

Mas, com o aumento 
da taxa básica de juros e 
o alto custo da constru-
ção no país, o setor colo-
cou o pé no freio nos pri-
meiros meses deste ano.

Para 2022, a expec-
tativa para o segmen-
to é de um avanço de 
2% — percentual quase 
quatro vezes inferior ao 
registrado em 2021.

Em 2021, os finan-
ciamentos imobiliários 
com recursos da pou-
pança encerraram ja-

neiro de 2022 com que-
da de 13,1% em relação 
a dezembro de 2021, 
segundo a Associação 
Brasileira das Entidades 
de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip)

Na comparação anu-
al ( janeiro de 2021), 
no entanto, houve alta 

de 18,5%.
De acordo com a en-

tidade, 60,4 mil imóveis 
foram financiados em 
janeiro de 2022 nas mo-
dalidades de aquisição 
e construção, resultado 
6,7% menor do que o 
registrado em dezem-
bro do ano passado.

Construção civil se recupera 
em 2021


