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EDIÇÃO NÚMERO 30 
 

Brasília, 8 de junho de 2018 
 

Campanha Salarial 2018  

EMPREGADORES 
CONTINUAM SEM 
RESPONDER ÀS 
REIVINDICAÇÕES  
DO SINDICATO 

Apesar de já estarmos no mês de junho 
e a data-base de algumas categorias é 1º de 
Maio, o SINDUSCON-DF ainda não se 
manifestou quanto às reivindicações 
apresentadas pelo STICOMBE, conforme pauta 
aprovada na Assembleia Geral da categoria 
realizada em 25 de fevereiro. 

Nesta pauta, reivindicamos 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.  

Vamos continuar mobilizados e unidos 
para preservar essas conquistas e avançar, na 
medida do possível, mas, recuar, jamais, pois é 
inaceitável que o ônus da crise que atinge o 
país recaia sobre os trabalhadores mais uma 
vez. 

 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 nossos os direitos! 

 
Cuidado com as 
rescisões de contrato 
fora do STICOMBE 

 Em nossa pauta de reivindicações 
apresentada aos empregadores consta um 
item pelo qual vamos lutar com todas nossas 
forças: as homologações das rescisões de 
contrato devem continuar sendo feitas no 
STICOMBE. 
 Os patrões insistem em se respaldar na 
lei da reforma trabalhista para retirar o 
Sindicato na hora do acerto de contas com o 
empregado. 
 Isso está acontecendo em várias outras 
categorias de trabalhadores e não é à toa. 
 Muitas empresas, no ambiente de 
trabalho, sem presença do Sindicato, querem 
tirar vantagem na hora do trabalhador a 
assinar o termo de quitação de suas contas.  
 Por isso, fique atento! Em caso de 
rescisão fora do Sindicato, nos procure para 
que possamos dar a orientação necessária e 
não permitir que o trabalhador saia no 
prejuízo, como já aconteceu. 
 Enquanto isso, vamos continuar 
lutando para que a Convenção Coletiva 
assegure a continuidade das homologações 
no STICOMBE, pois essa é uma garantia da 
preservação dos direitos do trabalhador! 
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O presidente do Sindicato, Raimundo Salvador (à 
direita), fala com os trabalhadores da SEBBA: 
paralisação até o pagamento dos salários! 

Tolerância Zero! com 
atraso de salário 
 

 A direção do STICOMBE reuniu-se 
esta semana com os trabalhadores da 
empresa SEBBA em razão do atraso no 
pagamento dos salários. 
 Durante a assembleia, foi 
decidido pela paralisação das atividades 
até a normalização da situação com os 
empregados. 
 O presidente do STICOMBE, 
Raimundo Salvador, e o secretário geral 
da entidade, Milton Alves de Oliveira, 
compareceram ao local de trabalho e 
coordenaram a assembleia que decidiu 
pela interrupção do trabalho até o 
pagamento dos salários atrasados. 
 Salvador argumentou que “a 
orientação do Sindicato, quando se 
trata de atraso de salário, é tolerância 
zero”. 

 
O tesoureiro do STICOMBE e membro do 
Conselho da CONTRICOM, Ademar Fernandes 
Almeida (ao centro), participou da reunião 

CONTRICOM orienta a 
defesa dos Sindicatos 
 A Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria da Construção e do 
Mobiliário (CONTRICOM), à qual o STICOMBE é 
filiado, realizou reunião de seu Conselho de 
Representantes esta semana, em Luziânia (GO), 
para orientar os Sindicatos e Federações de todo 
país na defesa de sua sustentação financeira, 
ameaçada pela “reforma” trabalhista. 
 O ex-procurador-geral do Trabalho, dr. 
Luiz Camargo, compareceu ao evento e 
assegurou que a contribuição sindical obrigatória 
não foi extinta. Segundo ele, o que mudou foi a 
forma de recolhimento, que depende, agora, de 
autorização, podendo ser da assembleia da 
categoria de trabalhadores, conforme procedeu o 
STICOMBE e milhares de entidades em todo país.  

“A lei em nenhum momento diz que a 
autorização para desconto em folha tem que ser 
individual, mas prévia e expressa. E a assembleia 
do sindicato, conforme os magistrados e 
procuradores do trabalho já indicaram, tem 
poderes para fazer essa autorização”, 
argumentou.  

FACHIN – Já o ministro Edson Fachin, 
relator da matéria no Supremo Tribunal Federal 
(STF), considerou esta semana que a extinção 
pura e simples da contribuição sindical viola a 
Constituição Federal. O STF vai decidir sobre o 
assunto em sessão no próximo dia 28 de junho. 


