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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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O trabalho de negociação com as empresas é permanente. A 
luta pelos melhores acordos é meta da nossa diretoria. 

Confira algumas conquistas:

Conforme Convenção Coletiva de Trabalho:
• Produtos de cimento: reajuste de 10,8% + benefícios.
• Construção civil: reajuste de 12,47% + benefícios, além de 

café da manhã e lanche da tarde.

Conforme Acordo Coletiva de Trabalho:
• Montagem industrial: aumento real a partir de 01/05.
• Braskem: 13% de reajuste para todas as empresas + aumento 

real no vale refeição, vale alimentação e participação nos 
lucros.

• Oxiteno: 13% de reajuste + aumento real em todos os 
benefícios.

• Recap: 13% de reajuste + benefícios + conquista do lanche da 
tarde + demais cláusulas com aumento real.

• Unipar: reajuste de 13% + aumento real nos benefícios.

• Proeng na Bridgestone e Prometeon (antiga Pirelli): aumento 
de 13% + piso salarial na montagem industrial e Grande Vitória 
dos trabalhadores no café da manhã + lanche da tarde + 
participação nos lucros + convênio odontológico gratuito para 
todos os trabalhadores.

• Rhodia: reajuste de 13% + benefícios de todas as cláusulas do 
acordo.

• Vitória dos trabalhadores da empresa Inove Ramos 
manutenção industrial onde conseguiu a assinatura do Acordo 
Coletivo de Trabalho na Unidade Unipar.

Próximas campanhas salariais
• Carpintaria: Reposição das perdas salariais e manutenção de 

todas as cláusulas da convenção coletiva.
• Mármore e Granitos: Já tiramos a pauta com os trabalhadores 

e vamos começar a discutir com as empresas.
• Setor moveleiro: apesar da data base ser em novembro, 

queremos antecipar as discussões.
• Setor Cimento: LafargeHolcim

Primeiro semestre com Vitórias!

Recap - Propav Unipar: Abdala, Niplan e Inove

Oxiteno - Fast Engenharia, WeMont e Realtec

Bridgestone: ProengPrometeon : Manserv e Proeng

Braskem



24/11  – 16 horas               BRASIL X              SÉRVIA 
  

28/11  – 13 horas               BRASIL X                 SUIÇA 
  

02/12  – 16 horas               CAMARÕES X            BRASIL
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Atenção trabalhadores e 
trabalhadoras! 
Nossa Colônia de 

Férias está com promoção 
especial até o dia 30 de 

setembro. Entre em contato 
conosco pelo telefone 

91031-3638 e faça já a 
sua reserva. Um espaço 

com toda a infraestrutura, 
estacionamento, salão de 

jogos e churrasqueira. Fica na 
Avenida dos Sindicatos, 514 – 
Cidade Ocian – Praia Grande.  

Imperdível!

Atendimento jurídico na sede e subsede

Comunicação

O Construmob retomou o 
atendimento jurídico na Sede, 

em Santo André, e na subsede, 
em Ribeirão Pires. A advogada 

Jaqueline Aparecida Silva Alves 
Corrêa está à disposição na 

segunda e última sexta-feira de 
cada mês, tratando de assuntos 

nas áreas cíveis (direito de 
família, direito do consumidor e 

contratos), criminal e trabalhista. 
O atendimento é feito das 

16h às 18h. O serviço deve ser 
agendado pelos telefones 4433-

4200, 4436-3211 e 4823-6385. 
E-mail: 

advogadaconstrumob@gmail.
com

LEMBRANDO QUE 
AGORA A HOMOLOGAÇÃO É 

OBRIGATÓRIA NO SINDICATO, 
SEGUNDO NOSSOS ACORDOS 

COLETIVOS!

D
IS

QUE DENÚNCIA

Sede/Subsede: 
4433-4200  |  4823-6385

 
11 91031-3638

O convênio médico e odontológico é 
uma grande vitória para os trabalhado-
res! Atendimento no ABC e Grande São 
Paulo! Confira rede própria e creden-
ciados. Para mais informações ligue na 
Plena Saúde e na Dental Plus nos tele-
fones (11) 3900-1040 e (11) 94591-4884 
- Inara. Veja na tabela acima os valores 
para as empresas. Caso sua empresa não 
queira fazer o plano, o associado pode 
adquiri-lo e incluir a família. 

Fique ligado nos canais de co-
municação do nosso sindicato. 
Conheça melhor o nosso sindica-
to e fique atualizado diariamente 
com as notícias mais importantes 
que impactam na vida do traba-
lhador e de suas famílias. No Fa-
cebook, tem novidades todos os 
dias! 

Acesse o site, curta, comparti-
lhe, comente e participe!

Importância do convênio médico e odontológico

Acordo coletivo é para 
ser cumprido!

Mas, infelizmente, tem em-
presa que não entende isso e pre-
judica o trabalhador. Veja alguns 
exemplos:
• a Conbras Serviços Técnicos de 
Suporte Ltda não está cumprindo 
o Acordo Coletivo de Trabalho 
dos prestadores de serviço na 
unidade da Braskem, como piso 
salarial, vale- alimentação, lanche 
da tarde e PLR.
• Na Macseal Service Ltda o pro-
blema é o mesmo. Trabalhadores 
não recebem o que foi acordado. 
• Muitos problemas também na 
Propav – unidade da Recap. Exis-
tem várias rescisões de contrato 
com pagamentos em atraso, ge-
rando multa, segundo o artigo 
477 da CLT.

Estamos de olho! A fiscaliza-
ção é permanente. Vamos lutar 
até que tudo se regularize! Cons-
trumob, sempre ao lado do tra-
balhador!
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Logotipo Dental

quarta-feira, 25 de novembro de 2015 17:23:15

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 e saiba mais: 11 97639-2893

Planos Empresariais
Plano de Saúde +Plano Odontológico
A partir de R$122,00 mensais (por pessoa)

Parceria

Nós, do Construmob, firmamos uma par-
ceria com a Operadora Plena Saúde, que 
oferece aos seus associados um convênio 
médico completo que cabe no seu bolso.  

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

• Coberturas para consultas, exames, 
internações, cirurgias e UTI;

• Sem coparticipação e sem limite de 
utilização;

• Atendimento em centros médicos 
próprios e rede credenciada.

PLANO FAMILIAR ENFERM. APTO

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

R$ 

555,00

R$ 

1105,00

FAIXAS ENFERM. APTO
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

Promoção especial na colônia de férias

P
IS

ANDO NA BO
LA Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar 
de Futebol Masculino está che-
gando. Serão 32 times que luta-
rão pelo título em tempo recor-
de, de 21 de novembro a 18 de 
dezembro de 2022. Um total de 
64 partidas serão disputadas em 
apenas 27 dias. Na fase de gru-
pos, que dura apenas doze dias 
pela primeira vez na história do 
futebol, quatro partidas são dis-
putadas por dia.

Após a fase de grupos, que 
será concluída em 2 de dezembro 
de 2022, haverá uma fase elimina-
tória, de 3 a 18 de dezembro. 

As oitavas de final da Copa do 
Mundo serão disputadas de 3 a 6 
de dezembro, e nos dias 9 e 10 
de dezembro de 2022 serão dis-
putadas as partidas das quartas 
de final da Copa do Mundo. São 
duas partidas por dia em ambas 

as fases, com início às 11h00 e 
15h00, respectivamente.

As duas semifinais da Copa do 
Mundo 2022 foram divididas em 
dois dias de jogo e acontecerão 
nos dias 13 e 14 de dezembro, às 
15h. No dia 17 de dezembro ha-
verá a partida de terceiro lugar da 
Copa do Mundo 2022, às 11h, no 
Estádio Internacional Khalifa em 

al-Rayyan, antes da grande final 
da Copa do Mundo 2022, que 
acontecerá no Lusail Stadium, em 
18 de dezembro.

Fase de grupos da Copa do Mundo 
Qatar - 2022

Jogos da seleção Brasileira

www.construmobstoandre.org.br

sindicatoconstrumob

@construmobstoandre
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NÃO FIQUE SÓ. FIQUE SÓCIO. PROPOSTA DE ASSOCIAÇÃO E RECADASTRAMENTO

Nome:_________________________________________________________________________________           Data Nasc:__________________

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

Endereço: _______________________________________________________________   nº___________     Bairro: ________________________

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

Empresa____________________________________________________________    Cargo ____________________________________________

Data de Admissão _________________     Cart. Profissional nº____________      Série:_________      

Filho(a) ________________________________________data nasc:_____/____/_____

Filho(a) ________________________________________data nasc:_____/____/_____

Filho(a) ________________________________________data nasc:_____/____/_____  

AS DEMAIS INFORMAÇÕES, ENTRAREMOS EM CONTATO PELO WHATSAP .

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

______/______/___________                                                                      ____________________________________________________ 
Assinatura do associado

A importância das eleições 2022

O dever de uma entidade sin-
dical é garantir direitos da cate-
goria. E o Construmob luta dia-
riamente por isso! Muito além 
das assembleias, greves e acor-
dos, o sindicato oferece diversos 
benefícios à qualidade de vida 
dos trabalhadores. Com uma 

pequena contribuição mensal, 
todo associado e seus depen-
dentes podem usufruir de várias 
vantagens, como atendimento 
médico e odontológico com va-
lores abaixo do mercado, além 
de assistência jurídica e muito 
mais. 

Os associados que têm fi-
lhos menores de 10 anos preci-
sam fazer o recadastramento. 
Entre em contato com o Cons-
trumob e regularize o cadastro 
conosco para usufruir das van-
tagens de ser sócio.

91031-3638

Por que é importante ser sócio do sindicato? Recadastramento

Este ano, milhões de 
brasileiros vão escolher seus 

representantes. E o exercício da 
democracia é que fortalece o país. 

Para isso, o melhor caminho é o 
voto consciente, forte instrumento 
de mudança política e social. Ele é 
capaz de transformar a gestão pú-
blica de um município, estado ou 
nação e, consequentemente, a 

vida de todos.
Votar consciente é escolher 

candidatas e candidatos que es-
tejam alinhados com o que você 
deseja para o futuro do país. Uma 
boa dica para isso é pesquisar o 
histórico e as propostas deles.

Nas Eleições Gerais de 2022, 
importantes cargos estarão em 
disputa. Quando forem às urnas 

no dia 2 de outubro (primeiro 
turno), eleitoras e eleitores vota-
rão para presidente da República, 
governador, senador, deputado 
federal e deputado estadual. O 
segundo turno acontece no dia 30 
de outubro apenas para os cargos 
de presidente e governador, se for 
necessário.

Mais do que votar apenas um 

dia, compete a eleitoras e eleitores 
acompanhar de forma permanen-
te as eleitas e os eleitos. 

Por isso, o Construmob está 
atento às promessas e cobrar 
que os candidatos estejam com-
prometidos com as causas dos 
trabalhadores. Só assim podere-
mos fazer as transformações que 
sonhamos.

Associe-se já. 
JUNTOS  

SOMOS MAIS 
FORTES!


