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EDIÇÃO NÚMERO 10 
 

Brasília, 24 de novembro de 2017 
 

 
SINDICATO PROMOVE 
PRIMEIRA ASSEMBLEIA 

DA CAMPANHA 
SALARIAL 2018 

 

O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário de 
Brasília e Entorno (STICOMBE) promoveu no 
último domingo (19) a primeira assembleia 
extraordinária da categoria com o objetivo de 
preparar a Campanha Salarial de 2018.  
Estiveram presentes os diretores da entidade, 
delegados sindicais e trabalhadores (foto). 

A assembleia autorizou a diretoria do 
Sindicato a negociar e firmar acordo em 
convenção coletiva ou instaurar processo de 
dissídio coletivo com o SIMAGRAN em favor 
dos trabalhadores nas empresas de mármore 
e granito do Estado de Goiás. 

Segundo o presidente do Sindicato, 
Raimundo Salvador, com essa negociação 

pretende-se ratificar as cláusulas da 
Convenção Coletiva anterior e buscar um 
reajuste salarial que reponha o INPC 
(inflação) e acrescente um aumento real de 
salário.  

Os presentes também aprovaram a 
autorização para ratificar ou não as cláusulas 
da Convenção Coletiva de Trabalho em vigor, 
bem como outras reivindicações de interesse 
da categoria.  

CONTRIBUIÇÕES - A assembleia 
aprovou, ainda, a autorização de desconto 
das contribuições sindical, assistencial ou 
negocial em favor do Sindicato, abrangendo 
toda categoria. Nesse ponto, houve um 
amplo debate sobre a importância de 
fortalecer a entidade, principalmente depois 
da aprovação da “nova” lei trabalhista cujo 
conteúdo ameaça retirar direitos e conquistas 
dos trabalhadores. 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS - Após a 
apresentação e discussão entre os presentes, 
foi aprovada uma alteração estatutária, entre 
as quais a mudança do nome fantasia do 
sindicato de STICMB para STICOMBE. A letra 
“E”, no final, refere-se aos trabalhadores das 
cidades do Entorno de Brasília representados 
oficialmente pela entidade. 

O presidente Raimundo Salvador 
avaliou como “muito positiva” a primeira 
assembleia que vai inaugurar o processo de 
negociações coletivas em 2018: “demos o 
primeiro passo e, agora, vamos nos preparar 
para os próximos desafios, pois a nossa meta 
é não apenas defender, mas também ampliar 
as conquistas de nossos trabalhadores, 
apesar de todas as dificuldades decorrentes 
da mudança da legislação trabalhista que 
vieram em nosso desfavor”.  

No mesmo dia, foi realizada uma 
Assembleia Ordinária dos trabalhadores que 
aprovou a previsão orçamentária para 2018. 



 

SCRN 706/707 Bloco B - Número 12 - Cep: 70740-620 - Brasília-DF          Fones: (61) 3347-8833 / 3349-1606 / 3349-1656 - Fax: 3447-9446        sticmb@sticmb.org.br 

STICOMBE presente no 
Seminário da Nova Central  
 

Uma delegação do Sindicato participou 
esta semana do Seminário promovido pela 
Nova Central Sindical de Trabalhadores 
(NCST), à qual a entidade é filiada, para 
discutir a Lei 13.467/17 e a Medida Provisória 
(MP) 808/2017 que promoveram profundas 
alterações na legislação trabalhista.   

 Raimundo Salvador (Presidente), 
Milton Alves de Oliveira (Secretário-Geral), 
João Barbosa de Arruda (1º Secretário), 
Ademar Fernandes Almeida (1º Tesoureiro) e 
José Bezerra Diniz (Conselho Fiscal) (foto) 
representaram o Sindicato. Entre os 
palestrantes, André Luis dos Santos, do DIAP, 
discorreu sobre a “nova” lei trabalhista e a 
MP e suas consequências para os 
trabalhadores e o movimento sindical.  

REFORMA DA PREVIDÊNCIA – O 
Seminário também debateu as ameaças do 
governo de votar no Congresso Nacional 
ainda este ano a Proposta de Emenda à 
Constituição que promove a chamada 
“reforma da Previdência” com o objetivo de 
criar ainda mais obstáculos ao acesso às 
aposentadorias, principalmente dos 
trabalhadores brasileiros.  

 

Sindicato, com apoio do 
SECONCI, promove 
passeio dos aposentados 

 

Uma viagem ao passado, à vida do ex-
presidente Juscelino Kubitschek e daqueles que 
viveram em seu tempo. Esse foi o mote da 
visita realizada pelo Espaço de Convivência do 
Trabalhador Aposentado da Construção Civil, 
implantado na sede do STICOMBE, na 
Fazendinha JK, em Luziânia. Durante todo o dia, 
ex-trabalhadores que ajudaram erguer a Capital 
conheceram a última residência onde Juscelino 
viveu.  

“A Fazendinha foi comprada em 1984 e 
a intenção nossa em mantê-la com as 
características da época em que ele morou é 
para reforçar sua importância como um dos 
principais estadistas do país, além contar sua 
história para os jovens”, explica Antonio Servo, 
administrador do local. 

Alguns diretores do Sindicato 
participaram do evento, entre os quais o 
presidente Raimundo Salvador.  
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