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EDIÇÃO NÚMERO 5 

 

Brasília, 6 de outubro de 2017 
 

 
A diretoria do Sindicato em sua última reunião 

“Ainda não podemos 
afirmar que os empregos 
foram recuperados no 
DF”, afirma Salvador 
 

 Com base em informações técnicas 
fornecidas pelo DIEESE com base no Cadastro 
Geral de Empregos do Ministério do Trabalho 
(CAGED), o presidente do STICMB avalia que 
“ainda não podemos afirmar eu os empregos 
foram recuperados no DF”. 
 O dirigente sindical fez a afirmação 
diante das notícias veiculadas pela imprensa 
local de que está havendo uma ampla 
recuperação econômica do setor da construção 
e, consequentemente, dos empregos. 
 De acordo com os dados do DIEESE, de 
janeiro a agosto deste ano, o saldo positivo foi 
de 878 novos postos de trabalho, o que 
representa uma variação de apenas 1,86% em 
relação ao número total de empregos.  
 Salvador reiterou que tem cobrado do 
Governo do Distrito Federal e dos próprios 

empresários ações que possam recuperar com 
mais rapidez os empregos.  

“A construção civil, por ser uma cadeia 
produtiva ampla e complexa, pode ser a porta 
de saída da crise que atinge a economia da 
região. Basta o governo acreditar a voltar a 
investir”, argumentou.  
 O presidente do STICMB lembrou de 
encontros recentes com o governador do DF, 
Rodrigo Rollemberg, e com representantes do 
segmento empresarial (SINDUSCON, ADEMI e 
ASBRACO), quando a questão da recuperação 
do setor foi colocado como uma prioridade 
  

 
Itamar, João Barbosa, Izilda, Milton, Perdoná e 
Salvador durante a visita à sede do Sindicato 

Presidente da FETICOM-SC 
visita sede da STICMB 
 

 O presidente da Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e 
do Mobiliário do Estado de Santa Catarina 
(FETICOM-SC), Altamiro Perdoná – que também 
é 1° vice-presidente da CONTRICOM, a 
confederação nacional da categoria, visitou 
esta semana a sede do Sindicato em Brasília, 
quando foi recebido pelo presidente Raimundo 
Salvador e demais diretores da entidade, 
ocasião em que conheceu o Espaço de 
Convivência do Trabalhador Aposentado da 
Construção, inaugurado recentemente.   
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SINDICATO INTENSIFICA 
TRABALHO NO ENTORNO DO 
DISTRITO FEDERAL  
 

A Diretoria do STICMB está 
intensificando seu trabalho nas cidades do 
Entorno do Distrito Federal cujos trabalhadores 
são representados pela entidade: Águas Lindas, 
Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, 
Valparaíso, Cidade Ocidental, Luziânia, 
Planaltina de Goiás, Corumbá e Formosa, todas 
de Goiás.   

Recentemente, o presidente Raimundo 
Salvador, acompanhado de outros diretores, 
fez uma visita a diversas obras na cidade de 
Águas Lindas (GO) com o objetivo de esclarecer 
os trabalhadores sobre os direitos que estão na 
sua Convenção Coletiva de Trabalho.  Entre 
essas obras, destacam-se o presídio, o hospital 
e as creches municipais. 

Além disso, a representação sindical fez 
contatos na Câmara de Vereadores e na 
Prefeitura Municipal. O Sindicato aguarda, no 
momento, uma audiência com o prefeito do 
município, Ildo do Candango, como também 
com os representantes da Associação dos 
Construtores da cidade. O objetivo desses 
contatos é a busca de uma interação com o 
Sindicato dos Trabalhadores.  

Já o secretário-geral da entidade, Milton 
Alves de Oliveira, acompanhado da auditora do 
Trabalho, sra. Lúcia, visitou algumas obras da 
Construtora MRV, no município de Valparaíso 

de Goiás,  com o objetivo de orientar os 
trabalhadores da localidade sobre os seus 
direitos, especialmente nas questões de 
segurança no trabalho (foto ao lado).  

A próxima cidade a ser visitada pelo 
Sindicato é Santo Antonio do Descoberto (GO), 
onde serão visitadas as obras e agendadas 
audiências com autoridades locais.  
 

Salvador presente à posse  
do novo Procurador-Chefe do 
Trabalho no DF e TO 
 

 O presidente do STICMB, Raimundo 
Salvador, representou a entidade na posse do 
novo Procurador-Chefe do Ministério Público 
do Trabalho no Distrito Federal e Tocantins, dr. 
Erlan José Peixoto do Prado, em evento 
transcorrido no auditório da Procuradoria Geral 
do Trabalho em Brasília, à qual compareceram 
inúmeras autoridades do mundo do trabalho, 
dirigentes sindicais, empresariais e 
governamentais (foto abaixo). Heloísa Siqueira 
de Jesus será a chefe-substituta do MPT. 
 Na ocasião, o dirigente sindical ressaltou 
o papel do Ministério Público do Trabalho na 
mediação dos interesses dos trabalhadores e 
informou que solicitará uma audiência com o 
novo Procurador-Chefe no DF e TO para discutir 
assuntos que envolvem as categorias 
representadas pelo STICMB. 

  


