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EDIÇÃO NÚMERO 20 
 

Brasília, 02 de março de 2018 
 

SINDICATO dá início à 
campanha salarial 2018! 
Mobilização e união para defender os 
direitos dos trabalhadores! 
 

O STICOMBE realizou no último domingo 
(25), em sua sede na Asa Norte (Brasília), 
assembleias gerais dos trabalhadores para iniciar 
a campanha salarial de 2018 das categorias com 
data-base em 1º de maio, definir a sustentação 
financeira da entidade e aprovar as contas de 
2017 (fotos).  
 Raimundo Salvador, presidente da 
entidade, que coordenou os trabalhos, abriu a 
Assembleia fazendo uma ampla explanação sobre 
o novo momento vivido pelo movimento sindical 
e os trabalhadores após a aprovação da Lei 
13.467/17 (reforma trabalhista), destacando a 
necessidade de “união e mobilização de nossas 
categorias para não permitir retrocessos nos 
direitos e conquistas e para continuar avançando 
nas nossas reivindicações”. 
 Salvador lembrou que a lei, da forma que 
foi feita, “pode representar uma ameaça aos 
trabalhadores, por isso – enfatizou – é necessário 
que estejamos preparados para enfrentar as 
dificuldades que teremos nas mesas de 
negociação, mas se estivermos unidos e 
mobilizados conseguiremos evitar que essas 
ameaças se concretizem”. 

O secretário-geral, Milton Alves de 
Oliveira, ao fazer uso da palavra, também 
conclamou os trabalhadores a “ficarem vigilantes, 
pois, infelizmente, muitos patrões, nessa hora de 
dificuldades, só pensam no seu lucro e não nos 
nossos direitos. Por isso, os trabalhadores têm 
que estar cada vez mais juntos com o Sindicato e 
vice-versa, pois aí seremos fortes e imbatíveis”.  

 

 

CAMPANHA SALARIAL 
A primeira assembleia aprovou, após a 

participação de vários oradores, unanimemente, 
uma pauta baseada na manutenção das 

conquistas das Convenções Coletivas anteriores e 
da reivindicação da reposição da inflação do 

período anterior mais um ganho real nos salários. 

SUSTENTAÇÃO DA ENTIDADE 
Na abertura da segunda assembleia, o 

presidente Raimundo Salvador abordou a 
importância da sustentação da entidade pelos 
próprios trabalhadores, principalmente, agora, 
com o fim da contribuição sindical obrigatória.  

Na sequência, colocou em discussão e os 
trabalhadores presentes, por unanimidade, 

aprovaram e autorizaram a Contribuição Sindical 
que antes era cobrada automaticamente, como 

também a Taxa da Convenção Coletiva de 
Trabalho. 
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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 em toda sociedade. 
 Nossas homenagens às mulheres que 
constroem com a sua luta e o seu trabalho o 
desenvolvimento de nosso país e de nossa 
Brasília! 
 

Entidade busca o MPT na defesa 
dos operários da Atlanta 

O STICOMBE compareceu à Procuradoria Geral 
do Trabalho da 10ª Região na busca de uma 

solução para o pagamento de salários atrasados e 
o recolhimento do FGTS por parte da Construtora 

Atlanta com cerca de 200 trabalhadores que se 
encontram em obras da empresa localizadas na 

Asa Norte (Plano Piloto). 

 

 STICOMBE cobra solução para 
os trabalhadores da TIISA-CMT 

O presidente Raimundo Salvador, acompanhado de 
uma comissão de trabalhadores que participaram 
das obras do Complexo Penitenciário da Papuda, 

compareceu ao Ministério Público do DF e 
Territórios (MPDFT) e, posteriormente, à Justiça do 
Trabalho (fotos), para cobrar uma solução para o 

não pagamento dos salários e das verbas rescisórias 
por parte da empresa TIISA-CMT desde abril do ano 
passado. Na sequência, Salvador, acompanhado dos 
advogados do Sindicato, Dr. Michael e Dr. Abadio, 

foi recebido no Ministério do Trabalho pela 
Procuradora Chefe Substituta, Dra. Valesca, e o 

procurador do Trabalho, Dr. Charles, para discutir o 
problema, recebendo orientações para a solução do 

impasse, que serão implementadas em breve. 

 
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. 

 


