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CAMPANHA SALARIAL
Chegou a hora da construção civil e da montagem industrial

Conseguimos várias vitórias 
importantes em 2021 e esta-
mos na luta para manter as 

conquistas e avançar para conseguir 
melhores condições de trabalho nes-
te ano de 2022.  Vamos lutar para 
melhorar salários, vale alimentação, 
lanche da tarde, PLR, convênio médi-
co e condições gerais. Iremos convo-
car todos (as) trabalhadores (as) do 
setor de Montagem Industrial para 
as Assembléias e dar início às nego-
ciações e seguiremos lutando pelos 
acordos que a classe trabalhadora 
merece. Acompanhe o nosso traba-
lho. Juntos somos mais fortes! 

A nossa luta é permanente!

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.

Filiado à

 GRANDES LUTAS E 
GRANDES VITÓRIAS

Assembleia na Brasken

Assembleia na Bridgestone Assembleia na Recap
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As assembléias irão acontecer nas portarias das empresas. 
Trabalhadores da Braskem, Recap, Oxiteno, Cabot, Unipar, Rhodia, 
Bridgestone e Prometeon (Antiga Pirelli), fiquem ligados! Vamos 
aprovar as pautas e encaminhar a todas as empresas!
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Após um grande 
esforço e várias 
tratativas da nossa 

diretoria, conseguimos mais 
uma vitória importante para os 
trabalhadores.

Nossa categoria terá a partir 
de agora um plano de saúde 
completo e com baixo custo. 
A parceria foi fechada com o 
Grupo Plena Saúde, com uma 
proposta que prevê melhor 
cobertura e facilidade de acesso 
às unidades de atendimento. 
“Temos mais de 35 anos de 
história. Nosso foco é oferecer 
saúde de qualidade a um preço 
acessível, incluindo internação, 
cirurgia e UTI”, explica o vice-
presidente da empresa, Roberto 
Ranieri.

Considerando as dificuldades 
de acesso aos serviços de saúde 
pública no país, o Construmob 
definiu como prioridade a 
necessidade de parceria com 
o setor privado, já que grande 
parte dos brasileiros não têm 
recursos para pagar um plano 
de saúde particular. “O SUS é 
uma ferramenta fundamental 
para a população, mas, 
infelizmente, não consegue 
atender toda a demanda. Uma 
parte dos trabalhadores ainda 
tem um plano na empresa, mas 
que muitas vezes também não 
é suficiente. E muitos nem isso 
têm. Por isso, consideramos 
essa parceria como uma vitória 
muito importante!”, afirma o 
presidente do Construmob, Luiz 
Carlos Biazi.

Nós, do 
Construmob, 
firmamos uma 

parceria com a Operadora Plena 
Saúde, que oferece aos seus 
associados um convênio médico 
completo que cabe no seu bolso. 
• Coberturas para consultas, 

exames, internações, cirurgias 
e UTI;

• Sem coparticipação e sem 
limite de utilização;

• Atendimento em centros 
médicos próprios e rede 
credenciada. 

Mais informações com Lilian no 
telefone (11) 97187-8784

PLANO FAMILIAR ENFERMARIA APARTAMENTO

Sem limite idade 
para titular  e 
cônjuge e filhos 
até 24 anos

R$ 555,00 R$ 1105,00

PLANOS EMPRESARIAIS*

FAIXAS ENFERMARIA APARTAMENTO
0 A 23 ANOS R$ 105,00 R$ 205,00
24 A 38 ANOS R$ 155,00 R$ 305,00
39 A 53 ANOS R$ 205,00 R$ 405,00
54 ACIMA R$ 405,00 R$ 805,00

Sempre pensando no bem-estar do 
trabalhador e na qualificação profissional, 
nós do Construmob fechamos um convê-
nio com o Centro Universitário Fundação 
Santo André. Desconto de 10% para os 
associados em cursos de graduação, pós-
-graduação e no colégio. Outro benefício 

é o desconto de 50% para transferência 
de outras instituições de ensino, além 
de 30% de desconto na transferência de 
outros colégios para o Colégio Fundação 
Santo André. É só apresentar a carteiri-
nha de sócio. Educação do trabalhador 
no Construmob é prioridade!

Vitória importante para os trabalhadores

Por que é importante ter um plano 
de saúde para você e sua família?

PARA OS ASSOCIADOS

NOVA PARCERIA NA EDUCAÇÃO

Nossa colônia de férias é sempre uma excelen-
te opção de lazer. Temos excursões, pacotes de 
verão e inverno, além do Natal e Ano Novo, com 
descontos especiais. Um espaço com toda a infra-

estrutura! Estacionamento, salão de jogos e chur-
rasqueira. Fica na Av. dos Sindicatos, 514 – Cidade 
Ocian – Praia Grande. O telefone é o (13) 3494-
2676 ou (11) 96854-4811 - (André/ Whatsap)

• Administração 
• Ciências Contábeis
• Gestão RH
• Direito (Noturno)
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciência de Dados
• Gestão e Tecnologia da Informação

• Ciências Biológicas
• Engenharias (Matutino e Noturno)
• Psicologia (Matutino e Noturno)
• Publicidade e Propaganda
• Marketing 
• Sistema de Informação
• Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Santo André
Rua Coronel Fernando Prestes, 78 - Centro

Unidade Ribeirão Pires
Av Francisco Monteiro  1206

Conheça os cursos

Colônia de Férias

NOVO PLANO DE SAÚDE   CONVÊNIO 
MÉDICO E ODONTOLÓGICO 

Grande vitória para 
os trabalhadores! 

Agora nenhuma empresa pode dizer 
que não tem condições de manter um 
convênio médico e odontológico para 
seus funcionários! Atendimento no ABC 
e Grande SP! Confira rede própria e cre-
denciados. Para mais informações ligue 
na Plena Saúde e finalize seu plano. Li-
gue já: (11) 97340-0446 (Nathalia) e 
(11) 94591-4884 (Inara). Veja na tabela os 
valores para as empresas. Caso sua empre-
sa não queira fazer o plano, você, associa-
do, pode adquirir o plano para você e sua 
família. Consulte os valores.

Em 
parceria 

com 

Planos com condições e preços exclusivos aos 
associados Construmob

Planos individuais a 
partir de R$ 28,90 

(mensais)

Planos familiares a 
partir de R$ 74,00 

(mensais - independente da 
qtde de dependentes diretos)

Coberturas: Restaurações, radiografias, extrações, 
consultas, tratamento de canal, de gengiva, aplicação 

de flúor, emergência 24h e mais!
Entre em contato agora e saiba mais: 

11 97340-0446

• Adesão até 90 dias, a contar de maio a agosto de 2022, não haverá carência 
• Após este período, novos contratos sujeitos à carência

HOSPITAIS 
REDE CREDENCIADA

• Hospital Previna - São Paulo
• Hospital Previna - Franco da Rocha
• Hospital Previna - Mogi das Cruzes
• Hospital Universitário de Jundiaí
• Hospital Coração de Jesus
• Hospital Neurocenter
• Hospital e Mat. Master Clin
• Hospital Presidente
• Hospital São Paulo
• Santa Casa de Cabreúva
• Santa Casa de Mauá
• Santa Casa de SBernardo Campo
• Santa Casa Sta Isabel
• Santa Casa de Vinhedo
• Casa de Saúde Nossa Senhora Fátima
• Hospital Santa Elisa

Plano de Saúde (R$ 110,00/pessoa) + Plano Odontológico 
(R$12,00/pessoa) = R$ 122,00 mensais/pessoas

* Carência Zero
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Não Fique Só, Fique Sócio. Proposta de Associação.
Nome:_________________________________________________________________________________           Data Nasc:__________________

Email : ______________________________________________      RG: _________________    CPF: ____________________ PIS:______________

Naturalidade:_____________________________       Estado:_______       Estado Civil:_________________

Nome da Esposa:_________________________________________________________________________        Data Nasc:___________________

Endereço: _______________________________________________________________   nº___________     Bairro: ________________________

Cidade:_________________________________      CEP: ______________       Telefone: _______________       Celular: _________________

Empresa____________________________________________________________    Cargo ____________________________________________

Data de Admissão _________________     Cart. Profissional nº____________      Série:_________      Demais informações, entraremos em contato

D
IS

QUE DENÚNCIA

• Viu alguma 
irregularidade?

• Tem alguma informação 
sobre desrespeito à 
legislação na empresa em 
que você trabalha? 

• Denúncia de más 
condições de trabalho ou 
descumprimento das leis 
trabalhistas? 

A partir de agora você pode 
registrar denúncias, de forma 
anônima, pelos telefones 

de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 18h00. O Construmob 
está à sua disposição!

Sede: 
4433-4200  |  4436-3211

Subsede R. Pires: 
4823-6385

           11 91031-3638

Vitória dos trabalhadores da 
MANSERV FACILITES NA PROME-
TEON (ANTIGA PIRELLI)! Conse-
guimos café da manhã e lanche da 
tarde no valor de R$ 15,00/dia re-
troativo a janeiro de 2022. E mais: 
o piso salarial dos profissionais 

mecânico de refrigeração e en-
canador/soldador subiu para  R$ 
2.432,00 em acordo esse que en-
cerra dia 30/04/2022. Preparem-
-se para o novo acordo, com data 
base 1º de maio seguindo o que 
está na CCT ! Seguimos na luta!

O Construmob, sempre com o 
objetivo de servir o trabalhador, 
retorna com o atendimento jurí-
dico na sede, em Santo André, e 
na subsede, em Ribeirão Pires. A 
Dra Jaqueline Aparecida Silva Al-

ves Correa estará à disposição a 
cada 15 dias, na segunda e última 
sexta-feira de cada mês, tratando 
de assuntos nas áreas de direito 
de família, cível, criminal, traba-
lhista e do consumidor. O aten-

dimento é feito das 16h às 18h e 
começou dia 08/04, em Ribeirão 
Pires. Em Santo André, será a par-
tir de 29/04. Mais informações e 
agendamento nos telefones 4433-
4200, 4436-3211 e 4823-6385.

O trabalho de negociação com 
as empresas não para. Nossa dire-
toria está empenhada em conseguir 
os melhores acordos, sempre com 
o apoio dos trabalhadores. No setor 

Campanha salarial: 
as negociações continuam

de produtos de cimento (data-base 
01/03) já temos nossa CCT pratica-
mente finalizada com o percentual 
de 10,8%; PLR de R$ 660,00 e um 
Ticket refeição de R$ 25,29.  Reali-

zamos assembleia para os setores 
da construção civil, pinturas e dec-
orações e instalações elétricas e es-
tamos com as campanhas salariais 
aguardando negociação.

Mais uma conquista dos 
trabalhadores da Manserv

Sindicato retoma atendimento jurídico

______/______/___________                                                                      ____________________________________________________ 

Pela presente autorizo o desconto das Mensalidades em folha de pagamento de acordo com a legislação em vigor bem como as deliberações de 

assembléias. A presente associação junto a esta Entidade Sindical respeitará os moldes previstos no Artigo 8°, IV da Consolidação Federal combi-

nado com alínea “b” do artigo 548 da CLT.

Assinatura do associado

Carpintaria
Atenção trabalhadores do se-

tor de carpintaria! Nossa data 
base é 01/06. Fiquem atentos, 
pois já protocolamos nossa Pauta 
!  Algumas empresas que fecha-
ram acordo de Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) fora da 
Convenção Coletiva, vamos voltar 
a negociar.


