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EDIÇÃO NÚMERO 18 
 

Brasília, 9 de fevereiro de 2018 
 

TODOS NA ASSEMBLEIA 
GERAL DIA 25 DE FEVEREIRO! 

VAMOS LUTAR PELOS 
NOSSOS DIREITOS!!! 

 

A Direção do STICOMBE lembra a 
todos os trabalhadores da categoria que 
será realizada, no próximo dia 25 de 
fevereiro, a partir das 9 h, na sede do 
Sindicato, Assembleia Geral da categoria 
com o objetivo de iniciar as negociações 
salariais deste ano. 

O STICOMBE reafirma a importância 
da presença de todos os trabalhadores 
para que possamos definir nossas 
reivindicações para melhorar os salários e 
as condições de trabalho. 

Depois que mudaram a Lei do 
Trabalho para favorecer, principalmente, o 
segmento patronal, é muito importante a 
mobilização e unidade dos trabalhadores 
para garantir a preservação de nossos 
direitos e avançar em nossas conquistas. 

Na Assembleia, vamos discutir as 
reivindicações de todas as categorias 
representadas pelo STICOMBE, em Brasília 
e nas cidades do Entorno. 

 

CONTAMOS COM A 
PRESENÇA DE TODOS! 

 
MENSAGEM DO PRESIDENTE(*) 

O SINDICATO É A ARMA 
DO TRABALHADOR! 

Como todos sabem, o governo e sua 
maioria parlamentar mudaram a CLT com o 
objetivo de retirar direitos dos trabalhadores.  
 Para atingir essa meta, é fundamental, 
para eles, entre outras coisas, enfraquecer os 
sindicatos dos trabalhadores e a Justiça do 
Trabalho. 
 Esta semana, ao fazer uma visita a uma 
obra, alguns operários perguntaram-me se o 
Sindicato ainda existe. Vejam em que ponto 
chegamos... 
 Certamente, a pergunta é resultado da 
confusão que alguns patrões e a própria 
imprensa tentam fazer. O que eles pretendem, 
mas não vão conseguir, é eliminar o Sindicato 
como nosso instrumento coletivo e fazer a 
negociação diretamente com o trabalhador, 
fragilizado pelo desemprego ainda elevado. 
 Diante disso, só nos cabe fazer um alerta 
a todos: O SINDICATO CONTINUA EXISTINDO 
COMO NUNCA E ESTÁ NA LUTA PARA IMPEDIR 
A RETIRADA DOS NOSSOS DIREITOS! 
 Mas o SINDICATO só terá êxito se contar 
com a participação efetiva dos trabalhadores. 
Unidos e mobilizados, seremos invencíveis e 
avançaremos ainda mais. 
 Por isso, filie-se ao STICOMBE, chame 
seu colega de trabalho para se filiar e participe 
da Assembleia da categoria, pois O SINDICATO 
É A ARMA QUE TEMOS PARA DEFENDER 
NOSSAS CONQUISTAS E CONTINUAR 
AVANÇANDO! 
(*) Raimundo Salvador, presidente do 
STICOMBE 
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Operário da 
construção morre em 
obra do Noroeste 
 O STICOMBE lamenta informar que o 
operário Claudim Lopes da Silva, de 52 anos, 
faleceu em obra do bairro Noroeste quando 
operava o elevador de cargas de uma 
construção. 
 O Sindicato espera e vai cobrar que as 
causas do acidente sejam esclarecidas pelas 
autoridades competentes, bem como a 
identificação de eventuais responsáveis. 
 Expressamos nossa solidariedade à 
família do companheiro e reafirmamos o 
compromisso do STICOMBE com a luta pela 
implementação permanente das normas de 
segurança no trabalho para que possamos 
eliminar definitivamente os riscos que ainda 
retiram a vida de nossos trabalhadores. 
 

. 

FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DO 
SOL NASCENTE AINDA NÃO 

ACONTECEU... 
Em visita às obras do Programa Minha Casa, 
Minha Vida, no Sol Nascente (Ceilândia), o 

Sindicato identificou uma série de 
irregularidades no pagamento dos 

trabalhadores das empresas terceirizadas que 
atuam na construção das unidades 

habitacionais. Imediatamente, fez a denúncia 
à Superintendência Regional do Trabalho. No 
entanto, até o momento, a fiscalização ainda 

não compareceu ao local para tomar as 
providências cabíveis e assegurar os direitos 

daqueles operários que ali trabalham. 

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Cada vez mais difícil 
o governo aprovar o 
assalto às aposentadorias 
 

Está cada vez mais difícil para o 
governo aprovar a Reforma da Previdência 
que dificultará ainda mais o acesso dos 
trabalhadores à aposentadoria. 

Nesta semana, os governistas 
apresentaram no Congresso Nacional novas 
alterações no texto que pretendem votar a 
partir do dia 19 de fevereiro. 

Basicamente, são as seguintes as 
mudanças: 1) a retirada de qualquer menção 
a trabalhadores rurais, 2) a garantia da 
manutenção do benefício de prestação 
continuada, o chamado BPC, 3) a redução do 
tempo mínimo de contribuição de 25 para 15 
anos e 4) a inclusão do novo artigo que 
beneficia viúvas de policiais. 

Os especialistas avaliam que o governo 
tem, no máximo, cerca de 270 votos, quando 
precisaria de 308 para aprovar a emenda 
constitucional. 

As Centrais Sindicais e as 
Confederações Nacionais de Trabalhadores, 
depois de pedirem que a votação e discussão 
da reforma fique para 2019, estão reforçando 
a mobilização para impedir que o governo 
consiga aprovar esse ataque às 
aposentadorias. 

 
CONTATO: (61) 3349.2165 


