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Brasília, 19  de outubro de 2018 
 

SINDICATO INTENSIFICA  
PRESENÇA NAS OBRAS 
PARA  DEMONSTRAR  

AS VANTAGENS DE SER 
SINDICALIZADO 

 
A Diretoria do STICOMBE continua 

intensificando a presença da entidade nos locais 
de trabalho nas diversas categorias 
representadas pelo Sindicato para demonstrar as 
vantagens do trabalhador sindicalizado, através 
da distribuição do Jornal MARTELO, que traz 
informações detalhadas 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, 
“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”.  

 

 
Na primeira foto, Raimundo Salvador com os 
trabalhadores da empresa EMPLAVI; e, na 
segunda, com os terceirizados do METRÔ 
 

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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SEMINÁRIO DE SEGURANÇA 
E SAÚDE DO TRABALHO NA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
 

 No último dia 18 de outubro, no auditório 
do SINDUSCON (DF), o CPR – Comitê permanente 
Regional, atualmente coordenado pelo presidente 
do STICOMBE, Raimundo Salvador, promoveu o 
Seminário de Segurança e Saúdo do Trabalho na 
Indústria da Construção. 
 Na ocasião, foram proferidas duas palestras: 
Trabalho em Altura – Acesso por Cordas e Sistemas 
de Ancoragens, proferida por Fábio Nogueira 
Vasconcelos, Técnico em Segurança do Trabalho do 
SENAI-DF; e Responsabilidade Civil e Criminal do 
Responsável Técnico (RT), ministrada por João 
Ernesto Rios, Engenheiro do CREA-DF. 
 Na abertura do evento, que contou com a 
presença de cerca de 100 pessoas, Raimundo 
Salvador cumprimentou a todos, agradeceu o 
empenho pela sua realização e ressaltou a 
importância dos temas abordados para a segurança 
dos trabalhadores nos locais de trabalho. 
 Participaram do Seminário Izídio Santos Jr, 
representando o SINDUSCON-DF; Wilton Cardoso 
de Abreu (Sindicato dos Técnicos em Segurança no 
Trabalho – SINTEST/DF); Lúcia Fátima Rabelo 
(Superintendência Regional do Trabalho – SRT); 
Maria do Carmo Bastos (FIBRA e SESI); Juliana 
Moreira de Oliveira (SECONCI-DF); Orlando Corrêa 
(CREA-DF); Dionísio Lamera (FUNDACENTRO) e 
Cláudia Magalhães (CEREST-DF).  
 Ao final das duas apresentações, a plenária 
participou dos debates com várias perguntas e 

reflexões sobre os dois temas, sob a mediação da 
engenheira Célia Leitão.  
 Os companheiros João Barbosa Arruda (1º 
Secretário); Ademar Fernandes Almeida (1º 
Tesoureiro) e Paulino Alves de Souza (Conselheiro 
Fiscal) também participaram do Seminário.  
 

 
SINDICATO PRESENTE EM MAIS 

UMA REUNIÃO DO GETRIN 
O 1º Secretário do STICOMBE, João 

Barbosa de Arruda, compareceu, recentemente, a 
mais uma reunião do GETRIN – Grupo de 
Trabalho Interinstitucional, coordenado pelo 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e voltado 
para as ações de defesa da segurança e da saúde 
do trabalhador (foto). A reunião fez um balanço 
das últimas iniciativas e traçou novas metas nas 
questões relativas à segurança e saúde dos 
trabalhadores. 

4º ENCONTRO NACIONAL DA CBIC 
João Barbosa de Arruda também 

representou o Sindicato no IV Encontro Nacional 
de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da 
Construção promovido pela Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC).  

Realizado em Brasília, o evento contou 
com a presença de  autoridades dos Poderes 
Executivo e Judiciário, empresários da indústria 
da construção e representantes dos 
trabalhadores do setor. “Políticas Públicas de 
Prevenção de Acidentes” e “Prevenção de 
Acidentes de Quedas por Trabalho em Altura” 
foram os temas abordados no evento. 


