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Salvador, Bezerra, Ademar e Milton 
durante o evento do FST em Brasília 

SINDICATO PARTICIPA 
DE MOVIMENTO EM 
DEFESA DOS DIREITOS 
DOS TRABALHADORES 

 
O Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias da Construção e do Mobiliário de 
Brasília (STICMB), através de seu presidente, 
Raimundo Salvador; do secretário-geral, 
Milton Alves de Oliveira; do 1º Tesoureiro, 
Ademar Almeida; e do suplente do Conselho 
Fiscal, José Bezerra Diniz, participou, dia 5 de 
setembro, no Hotel Nacional, em Brasília, do 
lançamento do Movimento Resistência Por 
um Brasil Melhor!. 

O evento foi organizado pelo Fórum 
Sindical dos Trabalhadores (FST), integrado 
pelas confederações laborais, e teve por 
objetivo iniciar um trabalho em todos os 
Estados da Federação para defender os 
direitos dos trabalhadores ameaçados pela 
“nova” lei trabalhista que vigorará a partir de 
novembro próximo. 

Por essa “nova” legislação, muitos 
direitos trabalhistas estão ameaçados pois o 
que prevalecerá serão as negociações e não 
mais o que está assegurado em lei. Diante do 
desemprego alarmante que atinge a economia 
e, especialmente, a nossa categoria, é 
evidente que o patronato tentará eliminar 
conquistas dos trabalhadores. 

Além disso, o texto da “nova” lei 
procura enfraquecer os sindicatos de 
trabalhadores e também a própria Justiça do 
Trabalho ao criar dificuldades para que o 
trabalhador recorra a ela.  
 O presidente do STICMB, Raimundo 
Salvador, destacou “a importância desse 
movimento para que possamos barrar a 
implementação dessas medidas que ameaçam 
os nossos trabalhadores”. 
 Durante o ato, advogados trabalhistas, 
a Ordem dos Advogados do Brasil, o DIEESE e 
o DIAP (órgãos de assessoramento econômico 
e parlamentar dos sindicatos) prestaram uma 
série de informações e orientações de como os 
sindicatos devem proceder junto à Justiça do 
Trabalho e nas mesas de negociação para 
defender os interesses dos trabalhadores.  

 
APOSENTADORIA TAMBÉM AMEAÇADA 

 
 O governo está ameaçando votar, 
também, no Congresso Nacional, a chamada 
“reforma da Previdência”, que, se aprovada, 
praticamente inviabilizará as aposentadorias 
de nossos trabalhadores.  
 Os trabalhadores da construção, do 
mobiliário e demais categorias serão 
duramente afetados pelas novas regras, pois, 
como outros segmentos, eles começam a 
trabalhar muito cedo em um mercado de 
trabalho com alta rotatividade.  
 Por isso, o STICMB vai participar 
ativamente dessa luta também! 
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STICMB, Seconci-DF  
e SESI-DF divulgam a 
programação do mês de 
setembro do Espaço do 
trabalhador aposentado 
 
 O STCMB, o Seconci-DF e o SESI-DF já 
divulgaram as atividades do Espaço de 
Convivência do Trabalhador Aposentado, 
recentemente inaugurado, para o mês de 
setembro.  
 A programação tem início dia 12 com 
Ginástica Laboral (14:30 h) e Karaokê (16 h), 
tendo continuidade no dia 14 com Exercícios 
para a Terceira Idade (14:30 h) e Alongamento 
(16 h). 

 Já no dia 19, às 14:30 h, teremos Ritmos 
e Alongamento, novamente, às 16 h. As 
atividades prosseguem no dia 21 com Pilates 
Solo (14:30 h) e Oficina de Pintura em Tela (16 
h). 
 A programação do dia 26 prevê Pilates 
às 14:30 h e Atividades Recreativas às 16 h. 
Finalmente, no dia 28, teremos Palestra sobre 
Diabetes (14:30 h) e Treinamento Funcional 
(16 h). 
 A Diretoria do STICMB conclama a 
todos a divulgarem essas atividades junto aos 
trabalhadores que já se encontram 
aposentados, bem como a seus familiares.   

O presidente Raimundo Salvador 
lembra que “essa sempre foi uma 
reivindicação antiga dos nossos companheiros 
que já não estão mais em atividade e o Espaço 
de Convivência representa uma conquista de 
todos – dos trabalhadores aposentados e dos 
que um dia irão também se aposentar”, 
argumentou. 
 

Fonte: Comunicação STICMB 
 
 

 
Diretores do STICMB, do SESI-DF e do 
SECONCI-DF durante a cerimônia de 
inauguração do Espaço de Convivência do 
Aposentado da Construção, realizada no 
último dia 24 de agosto, na sede do Sindicato. 


