EDIÇÃO NÚMERO 38
Brasília, 5 de outubro de 2018

CAMPANHA SALARIAL 2018
SINDICATO PRESENTE
NAS OBRAS PARA
MOSTRAR AS VANTAGENS
DE SER SINDICALIZADO
A Diretoria do STICOMBE está
percorrendo os locais de trabalho nas
diversas categorias representadas pela
entidade para demonstrar as vantagens do
trabalhador
sindicalizado,
através
da
distribuição do Jornal MARTELO, que traz
informações precisas sobre as conquistas
obtidas nos últimos anos pela categoria.
Destacam-se, no caso da construção
civil, entre essas conquistas, o aumento real
de salário nos últimos cinco anos, a garantia
do pagamento do triênio, a concessão do
vale-transporte sem o desconto de 6%, o
seguro de vida em grupo, a alimentação
obrigatória, a assistência jurídica gratuita, o
atendimento odontológico gratuito e o
convênio com no mínimo 10% de desconto
nas escolas de ensino superior.
A direção da entidade também está
distribuindo o jornal com as conquistas
obtidas no segmento da construção pesada.
Aliás, nesses dois setores, bem como na
indústria do mobiliário, as Convenções
Coletivas desse ano já foram concluídas.
Segundo o presidente Raimundo
Salvador (na foto, em uma dessas reuniões
com os trabalhadores), “essas visitas nos
canteiros de obra e locais de trabalho está

sendo muito importante para conscientizar o
trabalhador da importância do Sindicato e
para aproximar nossa entidade ainda mais
daqueles que representamos”. O dirigente
sindical afirmou, ainda, que “esse trabalho,
com o apoio das empresas, conforme
acertamos na Convenção Coletiva, é
fundamental para fortalecer o único
instrumento capaz
de
assegurar
a
manutenção e o avanço das conquistas dos
trabalhadores”.
O jornal que está sendo distribuído traz
um quadro comparativo das vantagens que o
trabalhador tem sendo sindicalizado e as
tabelas salariais negociadas recentemente.

Trabalhador, contribua com o
seu Sindicato, pois, quanto mais
forte a sua entidade, maiores
serão suas conquistas,
principalmente diante da última
mudança na legislação
trabalhista que foi feita para
retirar direitos trabalhistas e
enfraquecer a organização dos
trabalhadores!
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Mensagem do Presidente

É hora de votar para mudar!

Mudar para defender
os trabalhadores!
(*)RAIMUNDO SALVADOR

Neste 7 de outubro, os brasileiros irão
novamente às urnas para votar, na esperança
do país voltar a crescer, com geração de
empregos e melhoria das condições de vida
da população.
Nos últimos anos, nossa categoria da
construção, como as demais, sofreu
duramente
com
o
desemprego,
o
achatamento salarial e a supressão de
direitos, algo que se agravou com a
famigerada “reforma” trabalhista. Milhões
ficaram sem emprego e outros milhões
perderam direitos e conquistas.
Por essas razões, conclamo todos os
nossos trabalhadores e trabalhadoras, bem
como os dirigentes e lideranças sindicais de
nossas categorias a se unirem em torno de
uma verdadeira mudança no país e em
Brasília. Uma mudança que venha a recuperar
os empregos destruídos nos últimos anos,
recuperar o poder de compra dos salários e
melhorar a condição de vida de nossos
trabalhadores.

Nosso Sindicato, recentemente, ao
comemorar seus 59 anos de existência e de
luta, recebeu a visita de ilustres convidados,
todos candidatos, que assumiram o
compromisso de defender nossas causas,
como a recuperação do emprego, o
investimento e novas obras, a instituição do
piso regional, o compromisso de lutar pela
saúde e segurança no trabalho de nossos
operários, entre outras bandeiras.
Recebemos com muita alegria a visita
do candidatos a governador Ibaneis Rocha
(15); ao Senado Federal, João Pedro Ferraz
(544) e Wasny de Roure (131); a deputado
federal, Flauzino Antunes (5499); e a
deputado distrital, Erivaldo Alves (54123),
bem como o representante do candidato a
presidente da República, João Goulart Filho
(54) (foto).
Todos foram unânimes em assumir
conosco o compromisso com nossas causas e
reivindicações.
Por isso, neste domingo, não se omita e
use o seu voto para fazer a mudança no Brasil
e em Brasília. O seu voto é a única arma que
temos para melhorar o país e a cidade em que
vivemos.
Grande abraço a todos.
(*) Presidente do STICOMBE
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