
 

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 9 
 

Brasília, 10 de novembro de 2017 
 

SINDICATO CONVOCA 
PRIMEIRA ASSEMBLÉIA DA 
CAMPANHA SALARIAL DE 
2018, DIA 19 DE NOVEMBRO 
  

O STICMB convocou para o dia 19 de 
novembro (domingo),  na sede da entidade, 
a primeira assembleia dos trabalhadores 
para discutir a campanha salarial de 2018, 
em especial do segmento de mármores e 
granitos do Entorno que definirá a pauta de 
reivindicações da categoria em razão da 
data-base que será no mês de janeiro do 
próximo ano. 

Consta da pauta do edital de 
convocação da assembleia a campanha 
salarial de 2018, a previsão orçamentária 
também para o mesmo ano e outros temas 
de interesse da categoria.  

Segundo o presidente Raimundo 
Salvador, “esta assembleia vai inaugurar o 
período de discussões da campanha salarial 
de 2018, quando já estará em vigor a 
reforma trabalhista, o que vai exigir do 
Sindicato uma atenção e determinação 
especial para defender os direitos dos 
trabalhadores e não permitir retrocessos”. 

O dirigente sindical informou que “a 
entidade está se preparando para esse novo 
momento” e que “todos os caminhos serão 
utilizados, inclusive os da Justiça do 
Trabalho, mas, principalmente, os da 
negociação coletiva, para não permitir a 
supressão de conquistas e para que 
continuemos avançando ainda mais”. 

 

 

STICMB aciona fiscalização 
contra obras irregulares  
 

 A direção do STICMB foi quem acionou a 
fiscalização do trabalho e a própria AGEFIS, pela 
primeira vez, para averiguar obras irregularidades 
em Vicente Pires (DF), onde, recentemente, um 
técnico faleceu em razão de desabamento. 
 Segundo o 1º secretário da entidade, João 
Barbosa de Arruda, a denúncia chegou a ser feita 
no CPR – Comitê Permanente Regional que atua 
na defesa da segurança e da saúde do 
trabalhador da construção civil no DF. O dirigente 
informa que, hoje, Vicente Pires concentra o 
maior número de obras irregulares do DF.   
 Entre os problemas encontrados, João 
Barbosa cita a ausência de autorização legal para 
o início das obras, a presença de operários em 
locais de grave e iminente risco de acidentes, o 
que, segundo ele, “revela uma falta de 
responsabilidade das empresas”. 
  Já o presidente Raimundo Salvador 
ressaltou que “em razão da gravidade da 
situação, continuaremos vigilantes para defender 
a integridade de nossos operários”. 
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Lei que muda CLT entra 
em vigor neste sábado 
 
 A Lei 13.467/17, que alterou mais de 
cem dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e ameaça retirar inúmeros 
direitos dos trabalhadores, entra em vigor 
neste sábado (11). 

A “nova” legislação, aprovada pelo 
Congresso Nacional e já sancionada pelo 
governo Temer, contém medidas que 
ameaçam importantes direitos consolidados 
há anos e fere frontalmente a Constituição 
Federal e as normas internacionais do Direito 
do Trabalho às quais o Brasil é signatário. 

 

Conheça algumas das principais medidas 
 

1 – Autorização para o trabalho intermitente, 
situação em que o trabalhador terá que ficar 
à disposição do patrão, podendo ganhar 
menos que um salário mínimo. 
2 - Ampliação do período do trabalho 
temporário, hoje restrito, que permitirá a 
eliminação de vários direitos consagrados na 
CLT).  
3 - Estímulo às terceirizações, inclusive nas 
atividades-fim das empresas, o que antes era 
vedado. 

4 - Permissão para que a homologação das 
verbas rescisórias seja feita diretamente pelo 
empregador sem passar pelo sindicato. 
5 - Autorização para a trabalhadora 
gestante/lactante trabalhar em local 
insalubre a partir de laudo emitido pelo 
médico do trabalho contrato pela empresa. 
 
(Em breve, publicaremos uma edição com 
mais detalhes das mudanças feitas na CLT) 
 
  

 

Trabalhadores ocupam as ruas 
do Brasil contra retrocessos 
 

Convocados pelas Centrais Sindicais, 
confederações, federações e sindicatos, 
trabalhadores de todo país saíram às ruas 
nesta sexta (10) (foto) para participar de atos 
de protesto contra a Lei 13.467/17. 

O Fórum Sindical dos Trabalhadores 
(FST), integrado pelas confederações 
nacionais, também promoveu esta semana 
encontro nacional em Brasília e aprovou um 
documento de orientação às entidades de 
base para resistir à aplicação da “nova” lei nas 
negociações coletivas e na Justiça. 

As entidades também estão 
promovendo um abaixo assinado a Projeto de 
Lei de Iniciativa Popular para revogar a 
reforma trabalhista. O abaixo-assinado 
encontra-se à disposição dos trabalhadores 
na sede do STICMB. Participe! 


