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EDIÇÃO NÚMERO 29 
 

Brasília, 25 de maio de 2018 
 

Campanha Salarial 2018  

SINDICATO CONTINUA 

AGUARDANDO A 

POSIÇÃO DOS  
EMPREGADORES  

 

A direção do STICOMBE continua 
aguardando a manifestação do SINDUSCON-
DF quanto às reivindicações apresentadas 
para a 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.  

A posição da entidade continua 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! 

Após greve, operários 
de SP conseguem 
manter conquistas  
 

 A greve dos trabalhadores da 
construção civil do Estado de São Paulo foi 
encerrada nesta terça-feira, 22, após os 
sindicatos representantes de patrões e 
trabalhadores chegarem a um acordo sobre a 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da 
categoria e a negociação salarial.  

O Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção Civil de São Paulo 
(SINTRACON-SP) conseguiu a manutenção das 
cláusulas sociais da convenção anterior, como 
café da manhã e lanche da tarde. Além disso,  

Além disso, foi incluída uma cláusula 
em que "fica ajustado que as empresas 
auxiliarão o sindicato na efetivação das 
arrecadações da contribuição 
negocial/assistencial de 3% do salários 
ajustados devidos em maio de 2018 e 1% dos 
salários de junho de 2018 a abril de 2019 de 
seus empregados, sindicalizados ou não, em 
folha de pagamento". 

 
CONTATO: (61) 3349.2165 
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Centrais lançam dia 5 
agenda sindical para 
eleição de 2018 

 

As Centrais Sindicais lançam em 
junho um documento político, que 
alinhava os principais desafios para os 
trabalhadores no Brasil de hoje. A 
“Agenda Prioritária da Classe 
Trabalhadora 2018”, será apresentada aos 
presidenciáveis e norteará o 
posicionamento das lideranças sindicais 
em relação aos candidatos a cargos 
eletivos em todo o País. 

Com esse documento, o Fórum das 
Centrais ratificam que não aceitará nada 
que não esteja comprometido com um 
projeto de país e que tenha como centro a 
retomada do crescimento, com geração de 
emprego, valorização do trabalho e 
distribuição de renda. 

A “Agenda Prioritária da Classe 
Trabalhadora 2018” será lançada no 
próximo dia 5 de junho, às 15 horas, na 
Câmara Municipal de São Paulo. 

 
Fonte: Agência Sindical 

TST valida acordo que prevê 
forma de contribuição 
sindical como "cota negocial" 

 

O vice-presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho, ministro Renato Lacerda Paiva, 
referendeu na última terça-feira (22/5) 
aditivo num acordo entre a Vale e o sindicato 
dos ferroviários do Maranhão, Pará e 
Tocantins para custeio da entidade.  

Como a reforma trabalhista mudou as 
regras para o recolhimento da contribuição 
sindical obrigatória, a empresa se 
comprometeu a descontar das folhas de seus 
empregados 50% do salário de um dia para 
repassar ao representante dos trabalhadores. 

 

Parecer do TST reconhece 
que contribuição sindical é 
matéria de natureza tributária 

 

O Tribunal Superior do Trabalho – TST, 
em atenção ao Ofício Nº 8.676/2018 do 
Supremo Tribunal Federal – STF, referente à 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) Nº 
5.784 que dispõe sobre a 
inconstitucionalidade das mudanças sobre 
contribuição sindical resultantes da 
aprovação da chamada “reforma” trabalhista; 
concluiu parecer encaminhado ao solicitante, 
ministro Edson Fachin, sobre o processo.  

A manifestação do TST, ao destacar a 
natureza tributária da contribuição sindical 
ainda que não adentrando na análise da 
inconstitucionalidade, reforça o fundamento 
da ADI 5.794 de que qualquer alteração no 
tribuno não poderia se dar por meio de lei 
ordinária, como foi feita. 


