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EDIÇÃO NÚMERO 16 
 

Brasília, 26 de janeiro de 2018 
 

SINDICATO FARÁ ASSEMBLEIA 
GERAL EM FEVEREIRO PARA 
PROMOVER CONVENÇÕES 
COLETIVAS DE 2018 

 

Em data ainda a ser definida, a 
Direção do STICOMBE promoverá 
Assembleia Geral da categoria, ainda 
durante o mês de fevereiro, com o 
objetivo de deflagrar o processo das 
Convenções Coletivas das categorias 
representadas pela entidade no Distrito 
Federal e Entorno. 

Segundo o presidente do Sindicato, 
Raimundo Salvador, “mais do que nunca, 
diante das dificuldades impostas pela nova 
legislação trabalhista, é fundamental e 
imprescindível a participação dos 
trabalhadores na Assembleia, que é a 
instância máxima de deliberação de nossa 
entidade”. 

“É na Assembleia que discutimos os 
rumos das negociações coletivas de 
trabalho, as reivindicações da categoria, 
entre outros assuntos de interesse geral”, 
argumenta Salvador. 

E finalizou: “principalmente, agora, 
com os obstáculos que já estamos 
enfrentando, quanto mais unida e 
mobilizada a nossa categoria, maiores as 
possibilidades de conseguirmos preservar 
as conquistas  já obtidas e avançar ainda 
mais”. 

 
Ademar, Lumba, Izilda, Milton, Barbosa, 
Salvador e Itamar na última reunião da Diretoria 

Campanha de sindicalização 
em 2018 para fortalecer 
ainda mais o STICOMBE e a 
luta dos trabalhadores 

 

A Diretoria do STICOMBE está 
planejando promover, em breve, uma 
campanha de sindicalização com o 
objetivo de ampliar o número de 
trabalhadores sindicalizados e, com isso, 
estender a eles benefícios oferecidos pela 
entidade. 

De acordo com o presidente 
Raimundo Salvador, “outra tarefa 
importante que teremos pela frente é 
ampliar o nosso quadro de filiados, pois, 
com isso, o Sindicato se tornará mais forte 
para defender os direitos da categoria, 
como também teremos condições de 
estender benefícios a esses trabalhadores 
que hoje não são sindicalizados”. 

A Diretoria do Sindicato já está 
estudando possibilidade de ampliar 
algumas ações para atender os 
trabalhadores de sua base de 
representação, principalmente nas áreas 
de saúde e de lazer.  
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Relator diz que governo 
não tem os votos 
necessários para mudar 
regras da aposentadoria 

 

O governo calcula em 275 os votos 
favoráveis a mudança na aposentadoria da 
forma como o projeto está hoje, 33 
deputados a menos que o necessário para 
aprovar uma mudança na Constituição. 
Segundo cálculos dos governistas, 60 
deputados ainda estão indecisos. 

O deputado Arthur Maia, do PPS da 
Bahia, relator da reforma da Previdência, 
informou os números nesta semana, após 
reunião com o presidente em exercício, 
deputado Rodrigo Maia, e o ministro 
Carlos Marum, da secretaria de Governo. 

Como já registramos em 
reportagens anteriores, a categoria da 
construção, entre outras que o STICOMBE 
representa, encontra-se entre as mais 
atingidas pela mudança nas regras da 
aposentadoria que está sendo proposta 
pelo governo e em discussão e votação no 
Congresso Nacional.  
 

 
CONTATO: (61) 3349.2165 

 
 

Confederação patronal 
questiona fim da 
obrigatoriedade da 
contribuição sindical 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu 
a primeira Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) de uma entidade patronal, a Confederação 
Nacional do Turismo (CNTur), questionando o fim 
da contribuição sindical compulsória, uma das 
alterações decorrentes da Reforma Trabalhista 
(Lei 13.467/2017).  

Nela, a entidade ataca o dispositivo que 
alterou a CLT para tornar facultativa a 
contribuição sindical anual de empregados e 
patrões, apresentando, entre outros argumentos, 
o fato de que essa mudança só poderia ocorrer 
através de lei complementar por se tratar de uma 
contribuição de natureza tributária.  

A entidade sindical patronal que 
representa a categoria econômica do turismo 
afirma que a contribuição sindical é uma receita 
“imprescindível e fundamental” para a 
subsistência e manutenção do sistema sindical 
brasileiro, tanto patronal quanto laboral. 

SINDICATO CONTINUA  
AGUARDANDO FISCALIZAÇÃO 
NAS OBRAS DO SOL NASCENTE 
Na última semana, o Sindicato, ao  identificar 
uma série de irregularidades no pagamento 

dos trabalhadores das empresas terceirizadas 
que atuam na construção unidades 

habitacionais do programa Minha Casa, 
Minha Vida, fez a denúncia à 

Superintendência Regional do Trabalho. No 
entanto, até o momento, a fiscalização ainda 

não compareceu ao local das obras para 
tomar as providências cabíveis e assegurar os 
direitos daqueles operários que ali trabalham. 


