
 

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 27 
 

Brasília, 11 de maio de 2018 
 

Campanha Salarial 2018  

Patrões ainda não 
responderam às  
nossas reivindicações 

 

A diretoria do Sindicato encaminhou as 
reivindicações aprovadas na Assembleia Geral 
realizada  em  25  de  fevereiro,  relativas  à 
Campanha  Salarial  de  2018,  mas, 
infelizmente,  até  o  momento,  o  setor 
patronal  ainda não  se manifestou,  apesar da 
data‐base de 1º de Maio. 

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 
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,  os  sindicatos  dos 
empregadores, 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! 

Intransigência patronal 
provoca mobilizações 
em todo o país 
 

A  intransigência  patronal  no  setor  da 
construção  e  do  mobiliário  não  acontece 
apenas  em Brasília, mas  também em muitos 
outros  Estados,  tanto  é  que  há  previsão  de 
uma  paralisação  de  nossa  categoria  no 
próximo  dia  15  de  maio,  em  São  Paulo, 
capital. 
  Mais do que isso, já há uma articulação 
para uma mobilização nacional, inclusive com  
paralisações,  para  tentar  sensibilizar  os 
empregadores  a  sentar  na  mesa  de 
negociações  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! 
 

CONTATO: (61) 3349.2165 
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ATLANTA: depois de uma 
longa jornada, empresa cede 
às reivindicações do STICOMBE 
 

  O  STICOMBE  conseguiu  uma  importante 
vitória  junto  à  empresa  ATLANTA  depois  de  ter 

ingressado com um pedido junto à Procuradoria 
Regional do Trabalho  solicitando a mediação 
para  que  a  empresa  regularizasse  a  situação 
dos  salários  atrasados dos  trabalhadores das 
obras  da  própria  Procuradoria  do  Trabalho 
(10ª Região) e do Exército.  
  Depois  de  intensas  negociações 
(fotos), ficou acordado a liberação do FGTS de 
todos os operários que trabalharam naquelas 
obras, bem como os documentos necessários 
para o acesso ao seguro‐desemprego. 
  Segundo  o  presidente  do  Sindicato, 
Raimundo  Salvador,  “esse  resultado  só  foi 
possível  graças  à  luta  dos  trabalhadores  e  à 
persistência  do  STICOMBE  de  buscar  uma 

solução  para  uma  situação  de  flagrante 
desrespeito às obrigações trabalhistas”. 

 
MPT lança campanha 
sobre importância da 
liberdade sindical 

 

O  Ministério  Público  do  Trabalho  (MPT) 
lançou  a  campanha  Maio  Lilás,  que  lembra  a 
importância  de  discutir  a  liberdade  sindical  e  da 
participação  dos  trabalhadores  na  atuação  dos 
sindicatos  para  a  promoção  da  defesa  dos  seus 
direitos. 

A  campanha  é  especialmente  importante 
após  os  retrocessos  promovidos  pela  Lei 
13.467/2017,  a  Lei  da  Reforma  Trabalhista,  que 
entrou em vigor em novembro do ano passado. 

Durante  o  evento,  foram  lançados  um 
vídeo  e  o  site  www.reformadaclt.com.br,  que 
trazem  informações  para  trabalhadores  e 
empregadores  sobre  as  mudanças 
implementadas com a reforma trabalhista. 
 

OAB também questiona 
mudança na legislação 

A  Comissão  de  Direito  Sindical  e  Associativo 
da OAB‐DF promoveu esta semana um debate sobre a 
questão do custeio sindical. 

Ao  final  foi  aprovado  uma  posição  das 
entidades sindicais presentes no evento no sentido de 
pleitear  a  efetiva  atuação  do  Conselho  Federal  da 
Ordem  dos  Advogados  para  que  apoiem  as  Ações 
Direitas de Inconstitucionalidade (ADI), que sustentam 
a inconstitucionalidade da Lei da Reforma Trabalhista. 


