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EDIÇÃO NÚMERO 28 
 

Brasília, 18 de maio de 2018 
 

Campanha Salarial 2018  

Patronato pede 
tempo para responder 
às reivindicações  

 

A direção do SINDUSCON-DF pediu, esta 
semana, um tempo para responder às 
reivindicações apresentadas pelo STICOMBE 
relativas à Campanha Salarial de 2018, data-
base 1º de Maio, conforme pauta aprovada na 
Assembleia Geral da categoria realizada em 25 
de fevereiro. 

Como já foi divulgado amplamente pelo 
Sindicato, 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.  

Reafirmamos que, como a pauta é 
relativa à data-base de 1º de Maio, a direção do 
Sindicato espera que os patrões se manifestem 
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, a “nova” lei trabalhista 
tem sido utilizada pelos patrões como pretexto 
para dificultar as negociações, razão pela qual, 

é fundamental manter a mobilização e 
união da categoria para defender os 
direitos dos trabalhadores! 

 
Trabalhadores da 
construção paralisam 
atividades em São Paulo 
 
 Os trabalhadores da construção civil de 
São Paulo deflagraram uma greve por tempo 
indeterminado desde o último dia 15 de maio. 
Segundo o SINTRACON (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil 
de São Paulo), a paralisação ocorre “em virtude 
da intransigência do Sindicato Patronal 
(SINDUSCON-SP) nas negociações coletivas para o 
setor da Construção Civil de São Paulo e com 
fundamentação na lei de greve número 7.783/89, 
além da deliberação de sua assembleia geral, 
realizada no dia 29 de março de 2018”. O 
movimento envolve aproximadamente 270 mil 
trabalhadores. 
  Como informamos anteriormente, a 
intransigência patronal no setor da construção e 
do mobiliário não acontece apenas em Brasília, 
mas também em muitos outros Estados. Por isso 
mesmo, já há uma articulação para uma 
mobilização nacional, inclusive com  paralisações, 
para tentar sensibilizar os empregadores a 
negociar e concluir as Convenções e Acordos 
Coletivos de Trabalho, pois os trabalhadores não 

podem esperar mais.  Portanto, a categoria 
está em alerta. Negociação, já! Nenhum 
direito a menos! 
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REFORMA TRABALHISTA 

Magistrados contestam  
parecer do Ministério do 
Trabalho sobre contratos 

A Associação Nacional dos Magistrados do 
Trabalho (Anamatra) contestou parecer do 
Ministério do Trabalho sobre a aplicação da 
reforma trabalhista (Lei 13.467/2017). No 
parecer, o Ministério sustenta que a reforma 
deve valer para todos os contratos de trabalho, 
inclusive aqueles assinados antes do início da 
vigência da lei, em novembro de 2017. 

Elaborado pela Advocacia-Geral da União 
(AGU) e aprovado pelo ministro do Trabalho, 
Helton Yomura, o parecer conclui que a perda de 
eficácia da Medida Provisória nº 808 não altera o 
fato jurídico de que as mudanças se aplicam “de 
forma geral, abrangente e imediata a todos os 
contratos de trabalho regidos pela CLT”. 

Em nota, a Anamatra diz, contudo, que 
uma posição sobre a aplicação da reforma a 
contratos antigos virá da jurisprudência, ou seja, 
será formada nos tribunais como um 
entendimento a partir do acúmulo de decisões.  

Pela posição da Anamatra, os preceitos 
jurídico-materiais da reforma trabalhista aplicam-
se apenas aos contratos individuais de trabalho 
celebrados a partir de 11 de novembro de 2017.  

Segundo o órgão, esse entendimento do 
governo agride a própria Constituição na medida 
em que ameaça “direitos adquiridos” e outras 
garantias constitucionais.  

TRABALHADORES E ENTIDADES 
TAMBÉM PROTESTAM 

 

O Fórum Sindical dos Trabalhadores (FST), 
que congrega 22 confederações nacionais 
laborais, também contestou o parecer do 
Ministério do Trabalho e considerou que o 
mesmo “é absolutamente inócuo, pois não tem 
poder vinculante sobre a Justiça do Trabalho”.  

A nota do FST considera lamentável a 
decisão de um órgão público que deveria zelar 
pela harmonia na relação capital/trabalho, mas 
que, infelizmente, parece, em algumas de suas 
decisões, estar a serviço do patronato. As 
Centrais Sindicais também se manifestaram no 
mesmo sentido. 

 

STICOMBE PARTICIPA DE 
EVENTO EM DEFESA DA 
SAÚDE DO TRABALHADOR  
  

O Sindicato participou, no último dia 17 de 
maio, de reunião do Centro de Referência da 
Saúde do Trabalhador (CEREST) que discutiu os 
impactos da “reforma trabalhista” sobre os 
trabalhadores. A entidade esteve representada 
pelo presidente, Raimundo Salvador, e o 1º 
secretário, João Barbosa de Arruda.  
 O CEREST é um órgão vinculado à 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 
responsável pelas ações na defesa da saúde 
laboral e conta com a efetiva participação de 
nossa entidade. 
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