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LAFARGE HOLCIM

INSS não é empresa privada

Empresa transfere setor 
administrativo para BH

Demissões em massa

Confira a seguir o pacote conquistado pelo SINTICOMEX

Acho que o Estado brasileiro confundiu a 
visão socialista ou do Estado de bem estar 
social com a visão satânica do capitalismo. 
A obrigação do Estado é prover os cidadãos 
à assistência social. Isto significa garantir 
saúde, educação, segurança, moradia, 
transporte e aposentadoria digna e acessível. 
Estado não é para dar lucro; óbvio que precisa 
garantir a sustentação financeira, mas sem 
comprometer o essencial para solidificar o 
sagrado direito à dignidade humana. 

Nós somos cristãos e socialistas 
democráticos. Temos que exigir uma 
nova visão para os governantes. O INSS 
(Previdência Social) não é um fundo de 
pensão privado. Se deu superávit ou déficit 
é o Estado, através do Tesouro Nacional, 
que deve absorvê-lo. Quem pensa diferente 
é neoliberalista e defende um estado mínimo 
que acaba fazendo do Estado uma empresa. 
Não queremos que a Previdência fique 
deficitária, mas a nação deve aos aposentados 
a gratidão pela construção do país. Tudo foi 
consolidado com suor, esforço e até com 
sangue pelos trabalhadores brasileiros. E aí, 
na hora do merecido descanso, o cidadão tem 
que ouvir um governante querendo criar idade 
mínima exagerada para poder aposentar e 
ainda quem já se aposentou recebe reajustes 
ruins, pífios? Que ingratidão!

O SINTICOMEX não compartilha com isto 
e exigimos respeito aos pré-aposentados e 
aos aposentados brasileiros. 

A luta continua!!
Wilson Geraldo Sales da Silva
Presidente do SINTICOMEX 

No início de janeiro, a Precon 
Industrial avisou aos funcionários do setor 
administrativo que praticamente todos 
serão transferidos para o escritório de Belo 
Horizonte. O sindicato sequer foi comunicado 
desta mudança. 

O pior de tudo é que a empresa não 
dará transporte próprio. Somente dará vale 
transporte, obrigando quem mora em Pedro 
Leopoldo a sair de casa por volta das cinco 
da manhã para estar às 8 horas no local de 
trabalho. 

Todos nós ficamos surpresos com o número de demitidos pela Lafarge Holcim em 
Pedro Leopoldo (87) e em Barroso (40).

O sindicato tentou evitar as demissões, mas a empresa não cedeu e só nos 
oficializou o número de demitidos no mesmo momento em que estava promovendo 
as dispensas. 

Como o número de demitidos passou de 20% do efetivo da fábrica, o SINTICOMEX 
ingressou na Justiça do Trabalho com uma ação questionando a falta de negociação 
prévia e o cumprimento da Recomendação da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho) que obriga as empresas, antes de demitirem coletivamente, a tomar outras 
medidas alternativas, tais como: Programa de Demissão Voluntária, Redução de 
salários com redução de carga horária, suspensão do contrato de trabalho, dentre 
outros, tudo devidamente negociado com o sindicato de classe. 

Pois bem: a Justiça do Trabalho concedeu liminar determinando a reintegração 
dos demitidos e impedindo a empresa de promover novas dispensas sem negociação 
prévia com o sindicato. A empresa, então, solicitou a suspensão temporária da liminar 
para negociar a situação. Conseguimos, companheiros, um documento por escrito da 
Lafarge Holcim se comprometendo a não demitir mais de 10% do seu quadro sem 
negociar antes com o SINTICOMEX. O sindicato queria estabilidade para todos da 
fábrica, mas a empresa não aceitou.

A empresa já pagou no dia 01/12 um bônus de acordo com o tempo trabalhado na 
empresa: até 01 ano na empresa: 1 salário; de 1 a 7 anos: 2 salários; acima de 7 anos, 
3 salários, independente da comprovação de desemprego. 

Além disso, os demitidos terão prioridade em caso de contratação no futuro.

Extensão do plano de saúde por 
6 meses 

Ticket alimentação de R$ 600,00 
por mais seis meses, com carga 
única de R$ 3.600,00

Auxílio farmácia: não tinha na 
proposta original

6 meses além do já oferecido, totalizando 
um ano, mediante comprovação de 
desemprego. 

Uma carga de mais 6 meses, com 
valor único de R$ 3600,00, mediante 
comprovação de desemprego

Extensão por 6 meses nas mesmas 
bases do que era pago na época da 
empresa, sendo os três primeiros meses 
sem comprovar desemprego e o restante 
mediante comprovação de desemprego.

PROPOSTA INICIAL ACRÉSCIMO

Assembleia com os demitidos da Lafarge Holcim

Além disso, a Precon somente dará ticket 
refeição, sendo que em PL eles recebiam o 
ticket e mais a alimentação subsidiada. 

Se a empresa não negociar com o 
sindicato, vamos estudar as medidas 
jurídicas para minimizar os efeitos para estes 

funcionários, uma vez que entendemos que 
eles serão muito prejudicados com esta 
medida. 

Isto representa uma grande perda não 
só para os trabalhadores como também 
para toda a cidade de Pedro Leopoldo. 



INTERCEMENT

ACORDOS COLETIVOS

NACIONAL DISQUE SINTICOMEX

Troféu Pinóchio

Fechados os Acordos da 
Movex e Funcional (Holcim)

Novo salário mínimo já está 
em vigor desde 01 de janeiro

Faça sua denúncia

Vamos entregar o “Troféu Pinóchio” aos 
representantes da Intercement que, recentemente, 
tentou convencer os trabalhadores que 0% de 
reajuste é a salvação da empresa. Que lorota! Ora, 
no ano passado, o negócio cimento para o Grupo 
Camargo Corrêa rendeu R$ 14 milhões. Por que 
reajuste 0% para os funcionários, sendo que a 
empresa pagou mais que a reposição da inflação 
para a energia elétrica, Petrobrás (óleo) e outros 
fornecedores? Sabe por quê? Porque acha que 
trabalhador aceita tudo e é mais fácil de convencer 
e enganar. Mas você, companheiro da Intercement, 
tem que reagir, unir ao sindicato e lutar por reajuste 
salarial. Este papo de segurar emprego é mentira. 
Se precisar, eles vão te mandar embora. Nós 
propusemos estabilidade de emprego para vocês 
e eles negaram, falaram que asseguram nível de 
emprego. Neste caso em específico do nível de 
emprego, a empresa pode te demitir e contratar 
outra para o seu lugar com salário mais baixo. 

Cuidado com papo de patrão e seus puxa sacos. 
Não querem a melhoria de vida sua e nem da sua 
família. Querem é proporcionar maiores lucros 
para a empresa e você é apenas “uma peça de 
engrenagem”. Os funcionários não podem pagar o 
prejuízo da corrupção. 

Não aceitamos e não aceitaremos proposta de 
0%. Isto é desrespeito!

A luta continua!

Foram fechados no fim do ano passado, os Acordos 
Coletivos 2015/16 dos trabalhadores da Movex e da 
Funcional que trabalham na Holcim, ambos com data 
base em julho. Confira o que foi acordado:

Desde o dia 01 de janeiro, está em vigor o 
novo salário mínimo que passa a valer R$ 880,00. 
É importante frisar que quem recebe o benefício só 
irá ter o novo valor no final deste mês ou início de 
fevereiro, conforme a escala de pagamento. 

Este aumento tem reflexo em todos os 
benefícios pagos pelo governo que estão atrelados 
ao salário mínimo, tais como: seguro desemprego 
e abono salarial, bem como aposentados que 
recebem um salário mínimo. 

O reajuste para aposentados que recebem 
mais de um salário mínimo será de 11,28%.

Você de qualquer empresa da categoria que 
tem alguma reclamação trabalhista ou denúncia 
para fazer, pode procurar o SINTICOMEX. Você 
pode fazer sua queixa através do DISQUE 
SINTICOMEX 3662-1050, comparecer à 
nossa sede ou mesmo nos enviar um e-mail: 
sinticomex@sinticomex.org.br. 

Caso o problema seja coletivo, em um 
determinado setor, reúna seus colegas e agende 
uma reunião com a Diretoria do sindicato. Ligue 
para 3662-1050 e marque um horário.

Outra forma de deixar seu sindicato ainda 
mais forte é sindicalizar. Procure os diretores do 
SINTICOMEX em sua fábrica.

• Reajuste salarial de 6,52% a partir de nov/15 e 
mais 1% em janeiro/16. O retroativo a julho/15 foi 
pago através do ticket

• Aumento do ticket para 443,00 até out/15 e para 
R$ 450,00 a partir de nov/15

• Manutenção das demais cláusulas do ACT anterior

Continua em negociação a maioria dos Acordos e Convenções Coletivas 2015/16. Estão pendentes os 
Acordos da Lafarge Holcim, CRH, Intercement, Polimix, Construcom, além das convenções da Construção civil, 
Mobiliário e também todas as categorias que são negociadas pela Fiemg (Extrativa/cal e gesso/Produtos de 
cimento/Mármores e Granitos/Cerâmica e Olaria). 

Grande parte das empresas tem feito propostas ridículas que não temos nenhuma condição nem de 
apresentar aos trabalhadores. Estamos lutando, em meio a este cenário de crise, para conseguir o que for 
melhor para os empregados. À medida que tivermos novidades, iremos comunicando através dos informativos 
de cada fábrica.

• Reajuste salarial de 7% retroativo a julho/15
• Aumento do ticket para R$ 410,00
• Abono único de R$ 80,00 no cartão do ticket em 

jan/16
• Manutenção das demais cláusulas do ACT 

anterior

Movex

Acordos em negociação

Funcional

CRH

PRECON INDUSTRIAL / ENGENHARIA

Terceirizações ilegais; 
ação do SINTICOMEX

Conquista do SINTICOMEX: Justiça obriga a Precon a 
pagar o restante do reajuste de 5,25%

Benefício para os afastados

O resultado de uma perícia feita 
na CRH constatou que os funcionários 
da ex-Jorasa e da Movex estão 
trabalhando em condições irregulares, 
afinal o setor não poderia ser 
terceirizado.

 Estamos entrando com uma ação 
requerendo o reconhecimento pela 
cimenteira do vínculo trabalhista pelos 
últimos cinco anos dos empregados 
envolvidos nestes setores e estamos 
analisando ainda a extensão deste 
benefício a outros funcionários, afinal 
a atividade que estes funcionários 
exercem na empresa é considerada 
como atividade fim, por isso deveriam 
ser primarizados.

A Precon, alegando situação financeira e econômica difícil dela e do país, apresentou à Justiça 
seus últimos balanços e sua situação real. 

Anteriormente, a empresa tinha nos apresentado uma proposta de pagar em três anos, sem 
retroativo o aumento acordado. Na oportunidade, o sindicato não aceitou. 

Em audiência realizada, a juíza propôs um acordo. Então, a Precon fez a seguinte proposta: 
pagar a partir de maio/16, cinco parcelas de 1,05% sem retroativo. O sindicato e a juíza aceitaram o 
parcelamento, mas foi exigido o retroativo, ou seja, pagar sobre os salários de setembro/15. Diante 
da situação, a empresa propôs, em juízo, pagar também o retroativo, mas a partir de janeiro/17.

Entenda bem, companheiro. A Precon, inicialmente, queria dividir em três anos, porém com o 
acordo judicial, conseguimos que ela comece a pagar a partir de maio/16. A partir de janeiro/17, ela 
irá pagar a correção e os reflexos do período que ela deixou de pagar. Em outubro/16, haverá nova 
negociação para o Acordo 2016/17.

Esta foi uma conquista importante e só foi resolvida, porque o sindicato entrou na 
Justiça em defesa de você, trabalhador.

Infelizmente, a empresa afirmou que sua situação financeira e econômica dependerá da 
melhoria da economia brasileira. Estamos de olho!!

Seja parceiro do seu sindicato. Sindicalize!!

O empregado da Precon Engenharia e Industrial em gozo de auxílio previdenciário, quer em 
razão de acidente de trabalho ou por doença, por mais de 30 dias, poderá solicitar o benefício DIT 
(Diária por incapacidade temporária) previsto no plano constante de apólice de seguro mantida 
pela empresa. 

O empregado só fará jus ao beneficio após analise da seguradora, para isto será necessário 
atender a documentação exigida. 

A orientação bem como a recepção dos documentos será realizado no Departamento Pessoal. 
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A DIRETORIA E OS 
FUNCIONÁRIOS DO 

SINTICOMEX desejam 
a todos um Feliz 

Ano Novo, que todos 
nós tenhamos um 
ano de muita paz e 

realizações!


