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EDIÇÃO NÚMERO 12 
 

Brasília, 8 de dezembro de 2017 
 

 
DENUNCIAR, RESISTIR E 
AVANÇAR! NÃO VAMOS 
PERMITIR RETROCESSOS! 

 

O STICOMBE participará, nesta 
segunda-feira (11), na Superintendência 
Regional do Trabalho, em Brasília, no período 
da manhã, de uma manifestação contra as 
reformas trabalhista e da Previdência do 
governo Temer. 

O evento conta com o apoio do 
Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho – SINAIT, entidade que desde o 
primeiro momento denunciou os retrocessos 
contidos na Lei 13.467/17 (reforma 
trabalhista), bem como a tentativa de 
dificultar ainda mais o acesso dos 
trabalhadores às aposentadorias. 

O presidente do STICOMBE, Raimundo 
Salvador, junto com outros diretores do 
Sindicato, coordenará uma delegação da 
entidade que marcará presença em mais um 
evento de protesto contra essas “reformas”. 

 

DIAP lança Cartilha sobre 
os reflexos do desmonte 
da CLT nos trabalhadores 
e nas suas organizações 
 
 O Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar – DIAP – elaborou 
uma Cartilha sob o título: Reforma Trabalhista 
e seus reflexos sobre os trabalhadores e suas 
entidades representativas. 
 O documento foi coordenado pelo 
Diretor Técnico da entidade, Antonio Augusto 
de Queiroz, o Toninho, e apresenta uma 
crítica contundente às novas formas de 
contratação do trabalhador, como o trabalho 
intermitente, que precarizará ainda mais as 
relações de trabalho, e à tentativa de 
enfraquecer as organizações sindicais 
laborais. 
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Governo pretende 
votar reforma da 
Previdência no dia 18 
 

O líder do governo, deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), após se reunir esta 
semana com o presidente Temer, disse que o 
governo pretende votar a “reforma” da 
Previdência no dia 18 de dezembro. A Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 287/16, que 
modifica regras do sistema previdenciário,  
precisa do apoio de pelo menos 308 votos, em 
dois turnos, para ser aprovada. 

Segundo Ribeiro, se a matéria for 
aprovada em primeiro turno, a ideia é votar o 
segundo turno ainda antes do recesso 
parlamentar, que se inicia no dia 23 de 
dezembro. A votação no Senado ficaria para o 
ano que vem. 

 A proposta governamental estabelece 
uma idade mínima de 65 anos pra homens e 
62 para mulheres, além de um tempo mínimo 
de 40 anos de contribuição para se aposentar 
com o salário integral.  
 Essa regra praticamente inviabiliza a 
aposentadoria dos trabalhadores de nossas 
categorias que, invariavelmente, começam a 
trabalhar muito cedo e em condições ainda 
precárias. 
 Depois que a CPI da Previdência 
provou que não existe “rombo” no setor, 
como o governo dizia, agora eles usam como 
pretexto para tentar fazer a “reforma” o 
falacioso combate aos privilégios do setor 
público.  
 O STICOMBE soma-se à luta de todo 
movimento sindical e dos trabalhadores para 
barrar mais esse golpe contra a 
aposentadoria dos brasileiros! 

 
Milton, Ademar, vereador Rodolfo Valente e 
Salvador  

 
Delegação visitou a Prefeitura do Novo Gama 

Delegação do STICOMBE visita 
Cidade Ocidental e Novo Gama  
 

 Uma delegação do STICOMBE, integrada 
pelo presidente Raimundo Salvador, o Secretário 
Geral Milton Alves de Oliveira e o 1º Tesoureiro 
Ademar Fernandes Almeida realizou visitas em 
obras e instituições públicas na Cidade Ocidental 
e Novo Gama, do Entorno de Brasília. 
 Na Cidade Ocidental, os dirigentes 
sindicais reuniram-se com o vereador Rodolfo 
Valente. No Novo Gama, estiveram na Prefeitura 
Municipal. 
 Foi mais uma das visitas realizadas com o 
objetivo de levar a mensagem do Sindicato aos 
trabalhadores daqueles municípios e fazer 
contatos com as autoridades locais. 

 
CONTATO: (61) 3349.2165 


