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EDIÇÃO NÚMERO 26 
 

Brasília, 20 de abril de 2018 
 

Campanha Salarial 2018  
Intensificar a luta para 
promover as negociações 

 

A Direção do STICOMBE vai continuar 
intensificando a luta para promover as 
negociações com os sindicatos patronais 

relativas à Campanha Salarial de 2018, cujas 
reivindicações já foram devidamente 
encaminhadas, após serem aprovadas na 
assembleia geral realizada pela categoria no 
dia 25 de fevereiro último, conforme já 
noticiamos anteriormente.  

Constam da pauta aprovada o reajuste 
salarial baseado na reposição da inflação mais 
um ganho real, assim como a recomposição 
dos demais itens econômicos da Convenção 
Coletiva, e a manutenção de todas as 
cláusulas anteriores que representam 

conquistas dos trabalhadores.  
Como a pauta é relativa à data-base de 

1º de Maio, a direção do Sindicato espera que 
o segmento patronal se manifeste o mais 
rapidamente possível para que tenham início 
as negociações. A posição da entidade é no 
sentido de reunir todos os esforços para a 
preservação e, se possível, ampliação das 
conquistas até aqui consolidadas. 

Infelizmente, os sindicatos patronais, 
pelo que sentimos, querem se aproveitar da 
“nova” legislação trabalhista e dificultar as 

negociações. Por isso, mais do que nunca, é 
fundamental manter a mobilização e união 
da categoria para defender os direitos dos 
trabalhadores! 

 
HOMOLOGAÇÃO: SINDICATO 
RECEBE DENÚNCIAS E VAI 
AGIR PARA DEFENDER OS 
TRABALHADORES 
 
 

 O STICOMBE já recebeu algumas 
denúncias sobre rescisões que estão sendo feitas 
diretamente nas empresas sem a participação do 
Sindicato em decorrência da mudança na 
legislação trabalhista, a mesma que prevê que a 
entidade dos trabalhadores pode ser notificada.  
 Diante dessas denúncias, o Sindicato 
tomará as providências cabíveis junto ao 
Ministério Público do Trabalho e à própria Justiça 
do Trabalho no sentido de defender os interesses 
dos trabalhadores ameaçados por homologações 
feitas diretamente pelas empresas. 
 Alertamos mais uma vez os trabalhadores:  
verifiquem bem o acerto na hora da rescisão e, 
em caso de dúvida, procure a sua entidade para 
que possamos tomar as providências legais 
cabíveis. O Sindicato dos trabalhadores existe 
para defender o seu interesse. Por isso, todo 
cuidado é pouco na hora de uma rescisão de 
contrato que não é homologada pelo STICOMBE. 

 
CONTATO: (61) 3349.2165 
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SINDICATO PROMOVE 
PARCERIA COM CPR-DF 

PARA ELIMINAR OS 
ELEVADORES A CABO 

 O STICOMBE, em parceria com o 
Comitê Permanente Regional sobre 
Condições e Meio Ambiente na Indústria 
da Construção Civil (CPR-DF), está 
promovendo ações com o objetivo de 
eliminar os elevadores a cabo nas obras, 
conforme previsão das Normas  
Regulamentadoras (NR) 12 e 18, que têm 
força de lei. 
 Recentemente, um operário chegou 
a perder a vida em um desses elevadores 
em uma obra no Noroeste, em Brasília, o 
que demonstra que algumas empresas 
insistem em desrespeitar a própria 
legislação vigente, colocando em risco a 
vida dos trabalhadores.  

O Sindicato continuará 
intensificando seu trabalho, inclusive junto 
à fiscalização do Ministério do Trabalho, 
para eliminar de vez as práticas que 
continuam ameaçando a vida de nossos 
operários.  

 
Congresso Nacional dos 
Trabalhadores é convocado 

 

No último dia 17, em São Paulo, 
dirigentes sindicais de todo país (foto) 
decidiram convocar o Congresso Nacional 
da Classe Trabalhadora nos dias 10, 11 e 
12 de agosto, em Praia Grande (SP). 

A questão do desemprego, que 
continua ameaçando os trabalhadores e a 
defesa dos direitos trabalhistas estarão no 
centro dos debates. Na ocasião, será  
entregue um documento aos candidatos à 
Presidência da República. 

O Fórum Sindical dos Trabahadores 
(FST) e o Movimento BASTA! realizarão, 
no dia 24 de abril, em Brasília, um 
encontro das entidades sindicais e 
organizações sociais com o propósito de 
estimular o lançamento de candidaturas 
comprometidas com os trabalhadores e a 
sociedade.  

A diretoria do STICOMBE já 
confirmou presente neste evento que 
discutirá, ente outros assuntos, o combate 
à corrupção, a retomada do crescimento 
econômico, a luta contra as desigualdades 
sociais e regionais e o combate ao 
rentismo e às políticas que favorecem o 
grande capital. 


