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EDIÇÃO NÚMERO 11 
 

Brasília, 1º de dezembro de 2017 
 

SINDICATO APRESENTA 
PRIMEIRA PAUTA DA 
CAMPANHA SALARIAL 
DE 2018 (SIMAGRAN-GO) 

 

O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário de 
Brasília e Entorno (STICOMBE) apresentou a 
primeira pauta relativa à campanha salarial 
de 2018, no caso, dos trabalhadores das 
cidades do Entorno de Goiás representados 
pela entidade do segmento de mármores e 
granitos (SIMAGRAN). 

O STICOMBE está reivindicando que 
conste da próxima Convenção Coletiva de 
Trabalho: 1 – a obrigatoriedade das 
homologações das rescisões contratuais pelo 
Sindicato laboral; 2 – a recomposição salarial: 
INPC mais 8% de ganho real; 3 – os contratos 
individuais devem ser expressos (por escrito), 
por prazo determinado ou indeterminado e 
através de Acordos Coletivos de Trabalho 
(ACTs); 4 – a manutenção das atuais cláusulas 
da Convenção Coletiva. 

A data-base da categoria é janeiro de 
2018 e os termos da Convenção Coletiva 
foram discutidas e deliberadas pela categoria 
na Assembléia Geral realizada na sede do 
sindicato no último dia 19 de novembro 
(domingo) (foto). 

Segundo o presidente do STICOMBE, 
Raimundo Salvador, “será a primeira 
experiência de negociação após a alteração 
na  legislação  trabalhista  que desiquilibrou  a  

 
 
relação capital/trabalho, razão pela qual 
teremos que estar preparados para defender 
e ampliar as conquistas dos trabalhadores, 
que é o que pretendemos fazer”. 
 

REMENDO À REFORMA 
TRABALHISTA NÃO ATENDE 
OS TRABALHADORES 

 
O governo federal editou, 

recentemente, a Medida Provisória (MP) 808 
para alterar alguns itens da reforma 
trabalhista já sancionada (Lei 13.467/17), 
mas, o que deveria representar uma melhora 
no texto legal, acabou sendo mais um 
retrocesso nos direitos dos trabalhadores. 

Quase mil emendas foram 
apresentadas, mas a previsão é de que a MP 
seja votada somente no ano que vem. 

ATÉ LÁ TEMOS QUE FICAR ATENTOS E 
DEFENDER NOSSOS DIREITOS. MUITO 
CUIDADO, PRINCIPALMENTE NA HORA DAS 
HOMOLOGAÇÕES E NO CASO DOS 
CONTRATOS CHAMADOS INTERMITENTES. 
QUALQUER DÚVIDA, O TRABALHADOR DEVE 
IMEDIATAMENTE ENTRAR EM CONTATO 
COM O SINDICATO! 
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GOVERNO INSISTE NO ASSALTO 
ÀS APOSENTADORIAS 
 

 O governo, através de suas lideranças no 
Congresso Nacional, apresentou uma nova 
proposta de Reforma da Previdência. 
 Apesar de alguns recuos no texto original, 
o governo insiste na idade mínima de 
aposentadoria (integral) de 62 anos para 
mulheres e 65 para homens, com regra de 
transição até 2042. 
 Além disso, o tempo mínimo de 
contribuição deve ser de 15 anos para os 
segurados do INSS. 
 No caso dos trabalhadores da construção 
civil – que desenvolvem atividades em condições 
e ambientes ainda muito penosos e insalubres, a 
reforma da Previdência, na prática, vai inviabilizar 
a sua aposentadoria com a integralidade do 
salário, pois dificilmente um operário consegue se 
manter na ativa até os 65 anos de idade. 
 Por isso, o STICOMBE soma-se aos demais 
segmentos do movimento sindical para tentar 
impedir a votação dessa reforma que o governo 
pretende fazer ainda este ano.  
 E vamos, também, denunciar aqueles 
deputados e senadores que, como na reforma 
trabalhista, votam contra os interesses dos 
trabalhadores, que são, também, os interesses do 
país. 

 
Salvador, Perdoná e Braz na ceromônia de posse 

Presidente do STICOMBE é 
empossado na direção 
nacional da CONTRICOM 
 

 O presidente do STICOMBE, Raimundo 
Salvador, foi empossado, no último dia 30 de 
novembro, como integrante da direção da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do Mobiliário – 
CONTRICOM. 
 A solenidade de posse aconteceu no 
CTE/CNTI, em Luziânia, contou com a participação das 
lideranças sindicais da categoria da construção e do 
mobiliário de todo país e foi presidida pelo presidente 
daquela casa, José Calixto Ramos. 
 O novo presidente da CONTRICOM é o 
companheiro Altamiro Perdoná, presidente da 
FETICOM-SC e da Nova Central daquele Estado. 
 Raimundo Salvador integra a diretoria da 
CONTRICOM ao lado do companheiro José Braz 
Constantino, que assumiu a Secretaria para Assuntos 
Sindicais, ambos indicados pela FETICOM-GO-DF, 
presidida pelo sindicalista Patrocínio Braz Concentino. 
 

 
CONTATO: (61) 3349.2165 


