
 

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 7 
 

Brasília, 20 de outubro de 2017 
 

SINDICATO INTENSIFICA 
PRESENÇA NO ENTORNO, 
AGORA EM SANTO ANTÔNIO 
  

Uma delegação do STICMB, integrada 
pelo presidente Raimundo Salvador, Milton 
Alves de Oliveira (secretário-geral) e Ademar 
Fernandes Almeida (1º Tesoureiro), visitou o 
município de Santo Antônio do Descoberto 
(GO), dando continuidade ao trabalho da 
entidade nos municípios do Entorno do 
Distrito Federal. 

Os dirigentes sindicais visitaram a 
Câmara Municipal, a Prefeitura e algumas 
obras, como o Mercado e a rede Dia-a-Dia 
(foto) para conhecer a realidade dos 
trabalhadores locais e identificar eventuais 
problemas no ambiente de trabalho. 

Segundo Salvador, “essas visitas tem o 
objetivo de buscar uma integração maior 
entre o Sindicato e os trabalhadores da região 
do Entorno, levando a eles a conscientização 
do papel da entidade na defesa de seus 
interesses e dos seus direitos”. 

Segundo o presidente do STICMB, nos 
próximos meses todos os municípios 
abrangidos pela representação sindical serão 
visitados. As vistas procurarão, sempre, 
priorizar a presença do Sindicato nas 
principais obras de cada município e o 
contato com as autoridades locais.  

“Para nós, do Sindicato, o mais 
importante é que os trabalhadores do 
Entorno tenham conhecimento e consciência 
de que eles têm uma entidade para lutar por 
eles”, argumentou Salvador. 

  

Magistratura do Trabalho  
diz que aplicará “nova” lei 
trabalhista à luz da CF e das 
normas internacionais 
 
 Em encontro encerrado na última 
semana em Brasília, a Anamatra – Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho, que reuniu centenas de 
magistrados de todo país, considerou 
impossível a aplicação da “nova” lei 
trabalhista como ela foi aprovada e 
sancionada pelo governo. 
 Segundo os magistrados, essa lei fere 
vários preceitos da Constituição Federal e 
normas internacionais da Organização 
Internacional do Trabalho às quais o Brasil é 
signatário. 
 A Anamatra considera que a lei 
precariza as relações de trabalho com o 
estímulo aos contrários temporários e 
intermitentes, bem como à terceirização. 
 A entidade recomenda, ainda, a seus 
membros que julguem a legislação, que 
entrará em vigor no próximo dia 11 de 
novembro, de acordo com a Constituição que 
é a lei maior. 
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Fonte: Comunicação STICMB 

 

SEMINÁRIO SOBRE SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO 

 
Pela sua importância, voltamos a 

informar a realização do Seminário sobre 
Segurança e Saúde no Trabalho – 
Implicações da Terceirização na Indústria da 
Construção, no próximo dia 26 de outubro, 
no auditório do Sinduscon-DF, das 8:30 h às 
12:30 h,  ocasião em que o presidente do 
STICMB, Raimundo Salvador, das 10 h às 
10:30 h, proferirá palestra sobre “As 
contradições da terceirização”, 

 
 

CONTRICOM promove eleições. 
STICMB presente! 

  
A Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Indústria da Construção e do 
Mobiliário – CONTRICOM, entidade que 
representa a categoria em todo país, promoverá, 
no próximo dia 24 de outubro, em sua sede, em 
Brasília, as eleições para a escolha da direção da 
entidade para o próximo mandato. 
 O STICMB estará representado na chapa 
única apresentada através do presidente 
Raimundo Salvador, por indicação da Federação 
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e 
do Mobiliário de Goiás e Distrito Federal – 
FETICOM/GO/DF, presidida pelo companheiro 
Patrocínio Braz Concentino. A chapa será 
encabeçada pelo atual 1º vice-presidente da 
Confederação e presidente da FETICOM-SC, 
Altamiro Perdoná. 

 

 
CONTATO: (61) 3349.2165 


