
 

SCRN 706/707 Bloco B - Número 12 - Cep: 70740-620 - Brasília-DF Fones: (61) 3347-8833 / 3349-1606 / 3349-1656 - Fax: 3447-9446  sticmb@sticmb.org.br 

EDIÇÃO NÚMERO 19 
 

Brasília, 23 de fevereiro de 2018 
 

TODOS NA ASSEMBLEIA 
GERAL DOMINGO PARA 
DEFENDER NOSSOS 
DIREITOS E CONQUISTAS! 

 

A Direção do STICOMBE reafirma 
convocação de Assembleia Geral neste 
domingo, 25 de fevereiro, a partir das 9 
horas, na sede do Sindicato (Quadra 706/7 
Norte, bloco B, atrás do Banco Itaú), para 
discutir as negociações salariais deste ano. 

Os diretores da entidade, durante 
toda semana, distribuíram amplamente, 
nos canteiros de obra e outros locais de 
trabalho (fotos), o Jornal MARTELO, com 
as informações sobre a Assembleia e 
outros assuntos de interesse dos operários 
da construção, do mobiliário e demais 
categorias. 

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

Depois que mudaram a CLT 
(Reforma Trabalhista) 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. 
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8 de Março vem aí! 

SINDICATO SAÚDA AS 
MULHERES TRABALHADORAS! 
 A Diretoria do STICOMBE, diante da 
proximidade do Dia Internacional da Mulher, 8 de 
Março, saúda todas as mulheres trabalhadoras, 
em especial aquelas que pertencem às valorosas 
categorias representadas pelo Sindicato. 
 No último ano, promovemos um 
importante evento sob o lema MULHERES QUE 
CONSTROEM, pois verificamos uma presença 
cada vez maior da mulher entre nossos 
trabalhadores, o que é motivo para comemorar 
os avanços de nossas companheiras no mercado 
de trabalho, como nos demais setores da 
sociedade. 
 Nossas homenagens às mulheres que 
constroem com a sua luta e o seu trabalho o 
desenvolvimento de nosso país e de nossa 
Brasília! 
 

 
CONTATO: (61) 3349.2165 

 

GOVERNO SUSPENDE VOTAÇÃO 
DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Vitória dos trabalhadores! 

Vitória do Brasil!!! 
 O governo usou todas as armas que tinha 
em mãos, mas teve que recuar e suspendeu a 
votação na Câmara dos Deputados da proposta 
que, na prática, acabava com as aposentadorias 
dos trabalhadores brasileiras. Nossas categorias 
estavam entre as mais ameaçadas pela medida.  
 A derrota teve que ser disfarçada por uma 
intervenção militar no Rio de Janeiro, usada de 
forma demagógica para desviar a atenção da 
sociedade.  

Mais de 500 trabalhadores das 
obras da Papuda continuam 

sem receber seus direitos 
A direção do STICOMBE continua cobrando uma 
solução para os mais de 500 trabalhadores que 

estavam na obra da Papuda e, desde abril do ano 
passado, não receberam os salários atrasados e 

as verbas rescisórias. Um verdadeiro absurdo!!! A 
empresa responsável pela obra e que está 

tentando dar um golpe nos trabalhadores é a 
TIISA/CMT. O Sindicato e uma comissão desses 
trabalhadores seguirão buscando uma rápida 

solução para o problema e fazem um novo apelo 
ao Governo do Distrito Federal, contratante da 

obra, para não abandonar esses operários! 

 
EMPRESA TERCEIRIZADA DA CEB NÃO 

CUMPRE CONVENÇÃO COLETIVA 
 O Sindicato alerta que uma empresa 
terceirizada da CEB, de origem pernambucana, 
não está cumprindo a Convenção Coletiva com os 
eletricitários. Cerca de 40 trabalhadores não 
estão recebendo devidamente os salários, o que 
levou a entidade a reivindicar da empresa uma 
solução rápida para o problema. 


