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Campanha Salarial 2018
AINDA POUCOS AVANÇOS
NAS NEGOCIAÇÕES COM
O SEGMENTO PATRONAL
A direção do STICOMBE participou de
mais uma rodada de negociação com o
SINDUSCON-DF
(construção),
mas
a
contraproposta apresentada pelos patrões
ainda está muito distante das reivindicações
apresentadas pelos trabalhadores depois de
aprovadas pela assembleia da categoria. Uma
nova rodada está prevista para os próximos
dias.
No segmento da construção pesada, os
empregadores chegaram a apresentar uma
proposta, mas com pouquíssimos avanços em
relação à reivindicação do Sindicato. No
SINDIMAM (setor moveleiro), da mesma
forma, a proposta apresentada pelos patrões
não conteve qualquer avanço.
Segundo o presidente do Sindicato,
Raimundo Salvador, em todas as negociações
salariais deste ano ainda prevalece uma
grande resistência patronal, alicerçada,
principalmente, pela “nova” legislação
trabalhista.

“Os empregadores, de modo geral,
insistem em suprimir direitos e conquistas
históricas, consolidadas há anos em nossas
convenções coletivas, além de não assegurar,
minimamente, a sustentação material de
nossa entidade, e isso não podemos aceitar”,
argumenta o dirigente sindical.
Novas rodadas deverão ser realizadas
nas próximas e a expectativa é que sejam
concluídas
preservando
conquistas
trabalhistas e criando mecanismos que
possibilitem a sustentação do Sindicato.
“É nesse sentido que vamos continuar
trabalhando, contando com a união e a
mobilização de nossos trabalhadores,
fundamental para atingir os objetivos
possíveis num cenário tão adverso como o
atual”, enfatiza Salvador.

SINDICATO RECEBE VISITA
DE ALUNOS DE SÃO PAULO
A diretoria do Sindicato recebeu, no
dia 16 de agosto, pela manhã, a visita de
um grupo de alunos, entre 13 e 14 anos,
do ensino fundamental de uma escola de
São Paulo.
Entre os motivos da visitação, a
história da construção de Brasília e o papel
dos trabalhadores na edificação da nova
capital ainda nos anos 50 do século
passado.
O presidente Raimundo Salvador
exaltou a importância da iniciativa para
conscientizar os jovens sobre o que
representou a construção de Brasília e o
papel
que
os
trabalhadores
desempenharam nesse processo.
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SEMINÁRIO SOBRE PROTEÇÃO
CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS
O STICOMBE, através do presidente
Raimundo Salvador, do secretário-geral
Milton Alves de Oliveira e do 1º secretário
João Barbosa Arruda, participou, no dia 15 de
agosto, do SEMINÁRIO SOBRE PROTEÇÃO
CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS, promovido
pela Fundacentro.
O evento serviu para disseminar,
através
das
palestras
e
debates,
conhecimentos sobre Segurança e Saúde no
Trabalho, em especial proteção contra
choques elétricos, ajudando na atualização
dos profissionais que atuam nesta área, além
de propiciar a melhoria das condições e dos
ambientes laboral e diminuir acidentes com
eletricidade.

TRABALHADORES APRESENTAM
PROPOSTAS AOS PRESIDENCIÁVEIS
O Fórum Sindical dos Trabalhadores (FST),
composto por 22 confederações nacionais
laborais, entre as quais a do setor da construção
e do mobiliário, promoverá, dia 30 de agosto, em
Brasília, o ENCONTRO NACIONAL – DIALOGAR
PARA RETOMAR O TRABALHO E O EMPREGO.
Na ocasião, lideranças sindicais de todo
país aprovarão um documento contendo as
principais reivindicações dos trabalhadores aos
candidatos à Presidência da República nas
eleições deste ano.
A defesa do emprego e dos direitos
trabalhistas, a luta contra o desmonte da
Previdência e o desmantelamento das entidades
sindicais estarão entre as principais propostas do
documento a ser apresentado aos candidatos.
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