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EDIÇÃO NÚMERO 36  
 

Brasília, 31 de agosto de 2018 
 

Campanha Salarial 2018 
SINDUSCON E SINICON: 

CONVENÇÕES FECHADAS 
COM AUMENTO REAL E 

MANUTENÇÃO DAS 
CONQUISTAS ANTERIORES 

 

A direção do STICOMBE, depois de muitas 
resistências do lado patronal, conseguiu fechar as 
Convenções Coletivas com o SINDUSCON – DF 
(construção) e o SINICON (construção pesada) ao 
longo da semana. 

A Convenção concluída com o SINDUSCON 
prevê um aumento salarial que repõe a inflação 
de maio de 2017 a abril de 2018 e assegura um 
ganho real,  retroativamente a maio deste ano, 
além do reajuste de 5% na alimentação e a 
manutenção de todas as cláusulas que 
representaram importantes conquistas nos 
últimos anos para os trabalhadores.  

Já a Convenção fechada com o SINICON 
prevê também um reajuste salarial acima da 
inflação do período para os pisos salariais e, 
também, a preservação das cláusulas anteriores.  

Nesse cenário de dificuldades que os 
sindicatos de trabalhadores enfrentam, 
sobretudo depois da aprovação da famigerada 
“reforma” trabalhista, o resultado representou 
uma grande vitória de nossa categoria e de nosso 
Sindicato.  

Nos próximos dias, informaremos, 
detalhadamente, o conteúdo das convenções que 
acabamos de concluir através de nosso site e de 
informativos que serão distribuídos diretamente 
aos trabalhadores.  

 

SETOR MOVELEIRO TERÁ 
NOVA RODADA ESTA SEMANA 
 

 Já no setor moveleiro, o STICOMBE 
terá nova rodada com o segmento patronal 
na próxima semana, mas a previsão é de que, 
como nos demais setores, a Convenção 
Coletiva também seja concluída 
positivamente para os trabalhadores, dentro 
da realidade que estamos vivendo.  
 

 

VIVA O STICOMBE! 
Nosso Sindicato completou esta semana 59 anos 
de existência, ocasião em que realizamos um ato 
na sede da entidade, cuja divulgação será feita 

em nosso site (www.sticmb.org.br), com a 
presença de dirigentes sindicais, lideranças, 

familiares e importantes convidados.  
VIVA O STICOMBE!  

SÃO 59 ANOS DE LUTAS E CONQUISTAS! 

http://www.sticmb.org.br/
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: 
GARANTIR A EXISTÊNCIA E 
O FORTALECIMENTO DO 

NOSSO SINDICATO 
 

 Nas Convenções Coletivas que acabamos 
de concluir com o SINDUSCON e o SINICON, 
garantimos uma cláusula pela qual as empresas 
se comprometem a contribuir com a presença 
dos representantes do Sindicato nos locais de 
trabalho com o objetivo de buscar a autorização 
do trabalhador para a sustentação material de 
sua entidade, conforme prevê a “nova” 
legislação.  Com isso, estaremos presentes nos 
canteiros de obra e outros locais de trabalho para 
conscientizar o trabalhador sobre a importância 
da existência e o fortalecimento do Sindicato. 
 

SINDICALIZE-SE E  
OBTENHA MAIS BENEFÍCIOS! 

Nos últimos cinco anos, o STICOMBE alcançou 
importantes conquistas para a categoria: 

1 – AUMENTO REAL DE SALÁRIO NESSES 5 ANOS. 
2 – GARANTIA DO PAGAMENTO DO TRIÊNIO. 

3 – VALE-TRANSPORTE SEM DESCONTO DE 6%. 
4- SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 

5 – ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. 
6 – ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. 

7 – ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO. 
8 – CONVÊNIO COM NO MÍNIMO 10% DE 

DESCONTO NAS ESCOLAS DE ENSINO SUPERIOR. 
Sua sindicalização é fundamental para que você 
tenha acesso a todos esses benefícios, muitos 

deles estendidos apenas aos sindicalizados.  
Por isso, conclamamos a todos que se 

sindicalizem, na sede da entidade ou junto aos 
representantes do Sindicato por ocasião da coleta 

de autorização para garantir a Contribuição 
Sindical e, com ela, o fortalecimento da luta e das 

conquistas dos trabalhadores. 

 
CONQUISTA DOS 

 TERCEIRIZADOS DA CEB
Concluímos um acordo com uma das empresas 

prestadoras de serviço da CEB (DAN Engenharia) 
para os trabalhadores com escala de 

revezamento, pelo qual ficará assegurada uma 
folga mensal aos domingos, o pagamento 

dobrado dos domingos e feriados e a mudança do 
critério no pagamento das horas trabalhadas 
(agora, a base de cálculo serão as 190 horas 

mensais normais), o que na prática significa a 
redução da jornada de trabalho e a melhoria das 

condições laborais e de vida dos operários.  O 
presidente do Sindicato, Raimundo Salvador, 
compareceu pessoalmente à assembleia dos 

trabalhadores da empresa e deu a notícia (foto). 
Mais uma conquista do STICOMBE! Mais uma 

conquista dos trabalhadores. 

 

Salvador (Presidente), Milton (Sec. Geral), João 

Barbosa (1º Secretário) e Ademar (Tesoureiro), 
dirigentes do STICOMBE, junto com Miraldo Vieira 
(Sec.Geral da CONTRICOM) e Braz (FETICOM-GO-
DF) durante Encontro Nacional do Fórum Sindical 

dos Trabalhadores (FST), no último dia 30, que 
aprovou documento de reivindicações dos 

trabalhadores que será entregue aos candidatos à 
Presidência da República nas eleições deste ano. 


