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EDIÇÃO NÚMERO 17 
 

Brasília, 2 de fevereiro de 2018 
 

ASSEMBLEIA GERAL DO 
SINDICATO DIA 25 DE 
FEVEREIRO NA LUTA PELO 
AUMENTO SALARIAL!!!  

 

A diretoria efetiva do STICOMBE 
(foto) decidiu realizar Assembleia Geral 
dos trabalhadores, no próximo dia 25 de 
fevereiro, a partir das 9 h, na sede da 
entidade, para iniciar as negociações 
coletivas e lutar pelo aumento salarial das 
categorias representadas pelo Sindicato. 

As principais Convenções do 
Sindicato têm como data-base o dia 1º de 
Maio – Construção Civil em Brasília e 
Entorno de Goiás, Mamoraria no DF, 
Construção Pesada e Mobiliário em 
Brasília e no Entorno de Goiás. 

A Assembleia discutirá a pauta 
relativa às cláusulas econômicas e outras a 
serem apresentadas ao setor patronal nas 
negociações coletivas que objetivam 
concluir as Convenções de 2018. 

O presidente do STICOMBE, 
Raimundo Salvador, avalia como 
“fundamental e indispensável a 
participação dos trabalhadores nesse 
processo que terá início dia 25 de 
fevereiro, especialmente depois de uma 
mudança na legislação trabalhista que 
está sendo utilizada para retirar direitos 

dos trabalhadores e enfraquecer seus 
sindicatos”. 

Segundo o dirigente sindical, “o 
Sindicato está se preparando para 
enfrentar os eventuais obstáculos, 
assegurar as conquistas até aqui 
alcançadas e, dentro das possibilidades, 
avançar”, acrescentando que “o momento 
não é dos mais favoráveis, razão pela qual 
a mobilização e a unidade de nossa 
categoria são muito importantes nessa 
hora”. 

SITE DO STICOMBE 
COM CARA NOVA 

O site do Sindicato foi totalmente 
remodelado e já está no ar com uma nova 
roupagem, trazendo notícias de interesse 

específico e geral das categorias de 
trabalhadores representadas pela entidade.  

O portal pode ser acessado pelo seguinte link: 
www.sticmb.org.br e os que quiserem se 

comunicar com o site poderão encaminhar 
suas mensagens para o seguinte endereço 

eletrônico: sticmb@sticmb.org.br. 
O novo site do sindicato é uma iniciativa para 

tornar mais eficaz e transparente a 
comunicação da entidade com seus filiados, 

com os trabalhadores de sua base e a 
sociedade em geral. 

http://www.sticmb.org.br/
mailto:sticmb@sticmb.org.br
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Fórum contestará pontos 
da “reforma” trabalhista 
em audiência no TST 
 

As Confederações que integram o Fórum 
Sindical dos Trabalhadores (FST) irão atuar 
conjuntamente na audiência no Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), dia 6 de fevereiro, 
que vai julgar a validade de alguns pontos da 
“reforma” trabalhista (Lei 13.467/17). 

A Corte vai analisar, por exemplo, se as 
novas regras se aplicam aos contratos já 
existentes, quando a lei entrou em vigor. 

A estratégia definida é unificar o tempo 
destinado à sustentação oral das entidades.  

O coordenador do FST, Artur Bueno de 
Camargo, explica: "O Ives Gandra (presidente 
do TST) preparou uma armadilha para o 
movimento sindical. Publicou um Edital com as 
regras para essa audiência, que destina 30 
minutos no total para que as entidades se 
coloquem. Se dividir por cada entidade inscrita, 
cada um falará um minuto". 

As entidades nacionais estão entrando 
com um recurso junto ao TST para que todos 
tenham tempo e direito de se manifestar e para 
que o debate não se limite a apenas uma 
sessão. 
 A Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria da Construção e do 
Mobiliário (CONTRICOM), à qual o Sindicato é 
filiado, participará da audiência no TST. 

 

 
CONTATO: (61) 3349.2165 

 

 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Centrais convocam 
Dia Nacional de Luta 

 

As Centrais Sindicais aprovaram realizar 
uma Jornada Nacional de Luta contra a 
“reforma” da Previdência. O objetivo é 
enfrentar a ameaça de votação da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC 287), que pode 
inviabilizar com a aposentadoria de milhões de 
brasileiros. 

Em reunião, em São Paulo, dirigentes da  
Nova Central, CUT, Força Sindical, CSB, CTB,  
UGT, CGTB e Intersindical decidiram orientar 
sua bases sindicais a se empenharem na 
organização de um Dia Nacional de Luta, em 19 
de fevereiro. O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcou a 
votação da “reforma” entre os dias 19 e 21. 

Com a palavra de ordem “Se botar pra 
votar, o Brasil vai parar”, as Centrais 
recomendam que Sindicatos, Federações e 
Confederações intensifiquem a mobilização em 
todo o País, com a realização de assembleias, 
plenárias regionais e estaduais, panfletagens, 
blitz nos aeroportos, pressão nas bases dos 
parlamentares e no Congresso Nacional. Os 
sindicalistas também repudiam a campanha 
enganosa veiculada na mídia pelo governo 
Michel Temer. 


