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Campanha Salarial 2018
SINDICATO PREPARA-SE
PARA A SEGUNDA
RODADA DE NEGOCIAÇÃO
COM O SINDUSCON-DF
A direção do STICOMBE fará a segunda
rodada da negociação salarial de 2018 com o
SINDUSCON-DF no próximo dia 7 de agosto.
Na primeira roda, ocorrida na última
semana, os empresários insistiram na retirada ou
modificação de várias cláusulas da Convenção
Coletiva que representam importantes conquistas
para a nossa categoria.
Além disso, o SINDUSCON ainda não se
manifestou sobre a reivindicação do STICOMBE
quanto ao reajuste salarial reivindicado –
reposição da inflação nos salários mais um ganho
real.
Quanto às negociações com o SINDIMAM
(setor moveleiro), até o momento já realizamos
duas rodadas mas não conseguimos chegar a um
acordo, pois também os patrões insistem em
subtrair nossos direitos.
Em sua resposta, o SINDUSCON, da
mesma forma que o setor moveleiro, propôs a
retirada do triênio, mantendo esse benefício
apenas para quem tem o direito adquirido. Mais

grave ainda, sugerem acabar com a alimentação,
à exceção das empresas que estão habilitadas
junto ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), que são poucas.
Por tudo isso, vamos continuar lutando
com todas as nossas forças para preservar os
direitos já conquistados e ampliá-los sempre que
possível.
Precisamos estar unidos para defender
essas conquistas que custaram muito caro para
nós em muitas décadas de luta.
E reafirmamos: mais do que nunca o
trabalhador precisa do seu sindicato diante dos
retrocessos da legislação trabalhista e da
resistência patronal.

DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO
DE ACIDENTES DO TRABALHO.
STICOMBE PRESENTE!
No último dia 27 de julho, no Auditório da
FIOCRUZ, em Brasília, o STICOMBE participou do
Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do
Trabalho, promovido pelo GETRIN (Grupo de
Trabalho Interinstitucional).
O evento contou com o apoio do Sindicato
e de instituições como o Ministério Público do
Trabalho, a FUNDACENTRO, a Associação dos
Magistrados do Trabalho, o SINDUSCON-DF, a
OAB, entre outras.
João Barbosa de Arruda (1º Secretário), na
foto, na plenária, e Ademar Fernandes Almeida
(Tesoureiro) representaram a nossa entidade na
ocasião.
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CPR cria grupo de trabalho
de incentivo à formalidade
O Comitê Permanente Regional) sobre
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção (CPR), de caráter
tripartite, reuniu-se, recentemente, sob a
coordenação do presidente do STICOMBE,
Raimundo Salvador (foto), para criar o Grupo de
Trabalho de Incentivo à Formalidade.
Segundo Salvador, a iniciativa terá por
finalidade combater as formas precárias de
contratação e defender o trabalho formal, hoje
seriamente ameaçado.
O Grupo será integrado pelas entidades
que compõem o próprio CPR, como o STICOMBE,
o SINDUSCON-DF, a FIBRA, a FUNDACENTRO, a
Superintendência Regional do Trabalho (SRT), o
Sindicato dos Engenheiros, além de instituições
como o Ministério Público do Trabalho e outras
que serão convidadas para participar das ações a
serem desenvolvidas.
Recentemente, um trabalhador, na
cidade-satélite do Guará (Brasília) sofreu um sério
acidente pela ausência do uso dos equipamentos
de segurança que são previstos e nas normas
legais.
O presidente Raimundo Salvador, diante
desse lamentável incidente, em entrevista ao
DFTV 2ª Edição, no dia 2 de agosto, voltou a
cobrar das autoridades e da fiscalização
providências para que fatos lamentáveis como
esse não se repitam na capital do país.

Wesley, técnico de segurança, e Raimundo Salvador,
durante o ato de instalação da CIPA

CONQUISTA: IMPLANTADA CIPA
DOS TERCEIRIZADOS DO METRÔ
O presidente Raimundo Salvador,
representando o STICOMBE, compareceu
pessoalmente à instalação da CIPA – Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes – dos
trabalhadores terceirizados do METRÔ de Brasília
(Empresa MPE Engenharia).
Segundo o dirigente sindical, “a CIPA
representou uma grande conquista pois trata-se
de uma luta que travamos há muito tempo”. A
empresa terceirizada possui cerca de 400
trabalhadores atendendo ao METRÔ.

Visita á CONTRICOM
O presidente do STICOMBE, Raimundo Salvador, e o
Tesoureiro, Ademar Fernandes Almeida, fizeram uma
visita nesta sexta (3) à sede da Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria da Construção CONTRICOM, quando foram recebidos pelo
presidente Altamiro Perdoná e o secretário-geral da
Confederação, Miraldo Vieira (foto). O encontro
discutiu estratégias e soluções diante do novo quadro
de dificuldades enfrentado pelo movimento sindical.
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