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EDIÇÃO NÚMERO 13 
 

Brasília, 15 de dezembro de 2017 
 

Mensagem do Presidente 

NOVOS DESAFIOS 
PARA O ANO NOVO 

Raimundo Salvador da Costa Braz (*) 
 

Estamos na iminência do Ano Novo, 
depois de um período marcado por muitos 
desafios. Certamente, os trabalhadores sofreram 
o mais brutal ataque aos seus direitos dos últimos 
tempos.  

A chamada “reforma” trabalhista já em 
vigor ameaça conquistas históricas consolidadas 
na lei e na Constituição. 

Os contratos intermitentes e temporários, 
além da terceirização irrestrita, inclusive na 
atividade-fim das empresas, promete inaugurar a 
fase de maior precarização do trabalho. 

Pelos intermitentes, um trabalhador 
poderá receber menos que o mínimo, o que fere 
a Carta Magna, e, para se aposentar, terá que 
recolher o valor correspondente ao salário 
integral. Um absurdo! 

A medida também busca enfraquecer 
como nunca as organizações laborais, 
suprimindo-lhes o direito já consagrado às 
homologações e tornando optativa a contribuição 
sindical sem regulamentar a assistencial. 

A Justiça do Trabalho também é 
flagrantemente fragilizada, pois as rescisões 
contratuais poderão ser feitas diretamente com o 
trabalhador, retirando-lhe a possibilidade de lutar 
em juízo por eventuais passivos. 

Os trabalhadores da construção civil, do 
mobiliário e demais categorias estão entre as que 
mais foram atingidas pela recessão e o 
desemprego, ao lado de demais segmentos da 
indústria.  

 
Nos últimos 3 anos, calcula-se que quase 

dois milhões de trabalhadores perderam o 
emprego no setor, enquanto o governo assiste 
passivo à falta de investimentos em um segmento 
que, pela sua dinâmica, poderia responder 
rapidamente com a geração de postos de 
trabalho e renda. 

Ao contrário disso, pretende-se sacrificar 
ainda mais o trabalhador tentando aprovar uma 
outra “reforma”, a da Previdência, que, ao adotar 
a idade mínima de 65 anos para homens e 62 
para mulheres, na prática, inviabilizará a 
aposentadoria daqueles que começam a 
trabalhar mais cedo, como é o caso dos operários 
da construção. 

Mais do que nunca, portanto, foi tão 
necessária a união e a mobilização de toda classe 
trabalhadora na defesa de seus direitos.   

É o que pretendemos fazer nas atuais e 
futuras negociações coletivas que estão em curso 
no Distrito Federal das categorias representadas 
pelo nosso Sindicato, no sentido de não permitir 
retrocessos e avançar sempre que possível. 

2018 será um ano de grandes desafios. 
O STICOMBE quer e vai ser fortalecer para 

enfrentá-los e estará cada vez mais presente nos 
canteiros de obra e demais locais de trabalho. 

Esse é o nosso compromisso! 
Feliz Natal! Feliz 2018 a todos os nossos 

trabalhadores e suas famílias em nome de toda 
nossa diretoria! 

(*) Presidente do STICOMBE 
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NOSSOS COMPROMISSOS 

PARA 2018 
 

1 -  GERAÇÃO DE EMPREGOS 
 

No Brasil, como em Brasília e em nossa região 
do Entorno, os trabalhadores da construção civil, do 
mobiliário e de outras categorias foram duramente 
atingidos pelo desemprego. Vamos defender junto ao 
governo local, às autoridades federais e ao setor 
privado mais investimentos no segmento para 
recuperar os postos de trabalho que foram destruídos 
nos últimos anos. Historicamente, está provado que o 
setor da construção é a porta mais eficiente para que 
o país volte a se desenvolver, gerando empregos e 
renda.   
 

2 -  NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 
 

Apesar da “reforma” trabalhista que atingiu os 
direitos dos trabalhadores e suas organizações, vamos 
lutar para preservar as conquistas de todas nossas 
Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho, e, 
sempre que possível, ampliar nossas conquistas, tanto 
nas mesas de negociação como na Justiça, quando 
necessário. Já deflagramos a Campanha Salarial de 
2018 e vamos intensificá-la no início do próximo ano.  
 

3  – CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO 
 

Já no início do próximo ano, pretendemos 
desenvolver uma ampla e massiva campanha de 
sindicalização, buscando aproximar cada vez mais do 
STICOMBE com nossos operários. O objetivo é 
demonstrar às nossas categorias a importância do 
Sindicato, principalmente quando o governo e o 
grande capital ameaçam nossos direitos e conquistas. 
Nossa principal sustentação, política e material, deve 
ser, sempre, os nossos trabalhadores, razão da 
existência de nossa entidade. 

3 – SERVIÇOS DO SINDICATO 
 
 No próximo ano, pretendemos ampliar os 
serviços já ofertados à nossa categoria, através da 
parceria que temos com o SECONCI e outras 
instituições, especialmente na área da saúde. Diante 
da falência dos serviços públicos em geral, nosso 
Sindicato sente-se cada vez mais comprometido em 
atender os nossos trabalhadores em suas 
necessidades básicas. 
 

 

Cresce repúdio à reforma e 
país pode parar se for a voto 

 
Aumenta a pressão contra a “reforma” da 

Previdência. A semana começou com forte 
movimentação nas bases trabalhadoras, que 
emitem sinais inequívocos que a mobilização 
ganha corpo e a greve geral deve ocorrer caso o 
governo insista na votação da PEC 287. 

Os trabalhadores da construção e do 
mobiliário também, como os demais, têm fortes 
motivos para participar dessas luta, pois, com as 
regras que querem impor através dessa 
“reforma” (idade mínima de 65 anos para 
homens e 62 para mulheres, e 40 anos de 
contribuição) não conseguirão se aposentar! 

 
CONTATO: (61) 3349.2165 


