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EDIÇÃO NÚMERO 8 
 

Brasília, 20 de outubro de 2017 

 
Salvador (1º à esquerda) durante a mesa 
dos trabalhos do Seminário 

SINDICATO NO 
SEMINÁRIO SOBRE 
SEGURANÇA E SAÚDE 
NO TRABALHO 

Uma delegação do STICMB, integrada 
pelos diretores Raimundo Salvador (presidente), 
João Barbosa de Arruda (1º secretário), Francisco 
da Silva Oliveira, José Machado da Silva e José 
Maria Cavalcante (suplentes da diretoria), Paulino 
Alves de Souza, Davi Alves da Fonseca, José 
Bezerra Diniz(todos do Conselho Fiscal), marcou 
importante presença no último dia 26, na sede do 
SINDUSCON-DF, durante o Seminário sobre 
Segurança e Saúde no Trabalho – Implicações da 
Terceirização na Indústria da Construção.  
Na ocasião, o presidente Raimundo Salvador 
proferiu palestra sobre “As contradições da 
terceirização”, quando fez um histórico das 
alterações legais ocorridas nas últimas décadas 
no país, desde a introdução dos chamados 
“gatos” na década de 90 passando pelas 
“cooperativas”,  nos anos  2000, até o formato de 
de hoje com que as terceirizações são praticadas.   
 

 
Os representantes do STICMB no Seminário 

 
O presidente Salvador apresenta sua palestra 

 
Segundo o dirigente sindical, mudaram as 

formas, mas a precarização continua afetando os 
direitos dos trabalhadores. 

Salvador abordou, também, a necessidade 
de se buscar sanar as contradições atuais da 
legislação, como a distinção entre atividade-meio 
e atividade-fim e a garantia de que os 
trabalhadores das empresas terceirizadas tenham 
seus direitos assegurados diante do não 
cumprimento das obrigações por esses 
empregadores.  

Por fim, o presidente do STICMB deu 
ênfase à questão da segurança e saúde no 
trabalho, uma das maiores preocupações no 
ambiente de trabalho das empresas terceirizadas.  
 O evento, organizado Comitê Permanente 
Regional do DF (CPR), integrado pelo Sindicato, 
teve, ainda, a participação de representantes dos 
empresários e do Ministério Público do Trabalho 
que debateram o tema As Implicações da 
Terceirização na Indústria da Construção. O 
Seminário reuniu cerca de 130 pessoas.  
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STICMB presente no 
encontro dos eletricitários 

Os companheiros Milton Alves de Oliveira 
(secretário-geral) e Ademar Fernandes Almeida 
(1º tesoureiro) representaram o Sindicato, na 
última semana, no Encontro dos Eletricistas da 
Região Leste de Planaltina (DF), na CEB daquela 
satélite (foto).  

Milton, na ocasião, destacou a 
importância do evento para aproximar o 
Sindicato dos trabalhadores que estão na sua 
representação. Segundo ele, o encontro teve um 
caráter familiar com a realização de inúmeras 
atividades culturais e esportivas.  
 

Governo ameaça aprovar 
“reforma” da Previdência 
 Depois que a maioria dos deputados 
federais livraram Michel Temer de mais uma 
denúncia, o governo e o presidente da Câmara já 
ensaiam votar este ano ainda a chamada 
“reforma” da Previdência. A proposta atual que 
tramita no Congresso Nacional dificulta ainda 
mais o acesso às aposentadorias, principalmente 
de trabalhadores, como os da construção e do 
mobiliário, que começam a trabalhar muito cedo. 
E, nesta mesma semana, a CPI da Previdência 
aprovou por unanimidade o relatório que mostra 
que o chamado “rombo” alegado pelo governo 
das aposentadorias é uma grande mentira. 

 
Salvador eleito para a 
diretoria da CONTRICOM 

 Por indicação da Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do 
Mobiliário de Goiás e DF – FETICOM/GO/DF, o 
presidente do STICMB, Raimundo Salvador, foi 
eleito, no dia 24, para a nova diretoria da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria da Construção e do Mobiliário – 
CONTRICOM, entidade que representa a 
categoria em todo país. 
 A FETICOM-GO-DF também indicou para a 
diretoria da CONTRICOM o companheiro José 
Braz Constantino, que já participava da gestão 
anterior. A chapa unitária foi eleita por 
unanimidade pelos 14 delegados presentes.  

 O novo presidente eleito da CONTRICOM 
é o atual 1º vice-presidente da Confederação e 
presidente da FETICOM-SC, Altamiro Perdoná 
(foto), que, após a eleição, agradeceu o apoio 
recebido e falou dos desafios da entidade diante 
do desemprego que atinge milhões de 
trabalhadores e a ameaça da perda de direitos 
com a “reforma” trabalhista, as terceirizações e a 
“reforma da Previdência Social. 
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