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 O que ninguém esperava, 
aconteceu. A Holcim e a Lafarge 
anunciaram que irão se fundir a partir do 
ano que vem. Já estão sendo realizados 
estudos internos para verifi car quais 
mudanças vão acontecer, como será 
a parte administrativa e a operacional. 
Tudo isso está sendo discutido e a 
repercussão só deverá acontecer no 
segundo semestre de 2015.
 O SINTICOMEX já está 
em contato com os sindicatos que 
representam os trabalhadores destas 
duas empresas em todo o mundo e 
em agosto será realizado um Encontro 
em Pedro Leopoldo com sindicalistas 
brasileiros e da América Latina para 
traçar as estratégias. De qualquer forma, 
temos que aguardar um posicionamento 
dos dois grupos para saber quais serão 
os impactos para os trabalhadores da 
Holcim e Lafarge em nossa região. 

 A Intercement parece não ser 
muito adepta a resolver os impasses 
através do diálogo. Recentemente, 
alguns fatos aconteceram que 
demonstram isso. O principal deles 
é que, de forma deliberada, alguns 
funcionários estão recebendo 
advertências formais, sem nem haver 
uma conversa prévia. 

 Os trabalhadores da mineração 
estão reclamando da troca frequente 
de horários de trabalho e também da 
empresa querer obrigá-los a cumprir o 
horário de almoço na própria mineração. 
Isto não é permitido e, se a Intercement 
não parar com esta sistemática, iremos 
tomar as medidas legais. 

 Os funcionários do 
fi brocimento, manutenção e 
armazenagem estão reclamando 
da situação dos uniformes que 
estão em estado precário. O 
Acordo Nacional prevê a reposição. 
O gerente Vanderlei prometeu 
resolver até o dia 19 de maio. Se 
não tiver sido solucionado, entre 
em contato com o SINTICOMEX. 

 Alguns trabalhadores da 
Construcom reclamaram que a 
empresa, ao fechar o Acordo Coletivo 
não pagou corretamente o retroativo 
do reajuste do ticket. Fomos verifi car 
e constatamos que, como foi fechado 
em fevereiro, a empresa devia a 
diferença relativa a três meses, 
porém a Construcom pagou apenas 
dois, alegando que o benefício tem a 
mesma lógica da natureza salarial.
 A Lei é clara. Vale transporte 
e auxílio alimentação são fornecidos 
antes do mês começar, pois servem 
para que o trabalhador arque com as 
despesas futuras.
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Uma onda de greves que está 
acontecendo pelo país, como aquela dos 
garis no Rio de Janeiro durantte o Carnaval, 
demonstra uma inquietação, insatisfação 
dos trabalhadores mais humildes como 
serventes, lixeiros, auxiliares de produção, 
domésticos, que exigem salários mais 
altos, mais compatíveis com o Brasil de 
hoje. 

Por que esta massa quer mais? O 
motivo é que estamos quase em pleno 
emprego em todo país. Portanto, ninguém 
aceita ganhar menos de R$ 1 mil como 
salário base. Ou os patrões aumentam 
o nível salarial ou terão falta de mão de 
obra para auxiliares, serventes e outros 
similares. 

As empresas que dependem desta 
mão de obra precisam repensar a política 
de cargos e salários. É preciso além de um 
salário mais alto, oferecer benefícios como: 
ticket e assistência médica. 

O SINTICOMEX já havia alertado 
algumas empresas da categoria (Precon, 
Incopre, Construcom, Ibec, Sava, Top 
Móveis, Ernani Móveis, Construtoras em 
geral, dentre outras) sobre este movimento 
latente. O Brasil possui atualmente 
uma economia forte e muitas ofertas de 
emprego. 

Patrões, chega de exploração! É hora 
de dividir o bolo. O trabalhador exige sua 
parte!

Wilson Geraldo Sales da Silva  
Presidente

COM A PALAVRA, 
O PRESIDENTE

Os salários terão que subir

 Ainda não foram fechados os 
Acordos Coletivos da Holcim e Lafarge. 
Apesar de faturarem muito a custa 
do trabalho árduo e competente dos 
trabalhadores, estas multinacionais 
preferem endurecer o jogo e oferecer 
apenas um índice só um pouco acima da 
infl ação para a correção dos salários. Os 
empregados não estão nada satisfeitos, 
tanto que já rejeitaram as propostas feitas 
em todas as assembleias que realizamos.
           Estamos aguardando. Pressione 
dentro da fábrica, pois só assim as 
empresas poderão te valorizar.



BOLETIM INFORMATIVO DO SINTICOMEX

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, 
do Mobiliário e da Extração de Mármore, Calcário e Pedreiras 

de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Moraes, 
Capim Branco e Confi ns.

CONSTRUÇÃO 
JORNALISTA RESPONSÁVEL HÉLIO GUIMARÃES - REG. PROF. MG 05595 JP

SEDE PRÓPRIA

Rua São Sebastião, 147 - Centro - Pedro Leopoldo - MG - Cep 33600-000  
Tel (31) 3662-1050 / Fax (31) 3661-3562

www.sinticomex.org.br - e-mail: sinticomex@sinticomex.org.br

INCOPRE

NOTAS RÁPIDAS 

NACIONAL

AMIANTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FGTS

DISQUE SINTICOMEX

 Conforme já divulgamos, 
entramos na Justiça pedindo 
o pagamento de adicionais de 
insalubridade e de periculosidade, 
devido a reclamações que recebemos 
de ambiente de trabalho inadequado. 
Na primeira audiência, a empresa 
solicitou prazo para apresentar 
documentos que comprovam entrega 
efetiva de equipamento de segurança. 
Portanto, a Incopre é obrigada a 
provar, através de recibos com 
assinaturas dos trabalhadores, que 
realmente cumpriu, nos últimos cinco 
anos, sua obrigação legal.
 A Incopre fi rmou um 
compromisso com o sindicato que 
garante que vai concluir as obras no 
refeitório e nos vestiários até o dia 30 
de junho. 
Portanto, fi que atento e sempre fale 
a verdade para os representantes 
da Justiça do Trabalho. O que 
o sindicato deseja é a busca da 
verdade para proteger a saúde e a 
segurança dos trabalhadores, como 
seu representante.  Qualquer dúvida, 
ligue para o DISQUE SINTICOMEX 
3662-1050. 

 O novo presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho, Antônio 
Levenhagen, que tomou posse em 
fevereiro, condenou o Projeto de Lei 
4330, que amplia as terceirizações, 
por lesar direitos sociais, trabalhistas 
e reduzir o valor do trabalho. 
 Em agosto do ano passado, 
19 dos 26 ministros do TST redigiram 

 Um levantamento feito 
mostra que em 130 países em todo 
mundo o uso do amianto é liberado. 
A CNTA (Comissão Nacional dos 
Trabalhadores do Amianto) mantém 
permanentemente contato com 
diversas entidades internacionais 
para trocar informações e unir a 
classe trabalhadora em prol do uso 
controlado e seguro do amianto. 
Vale lembrar que a utilização do 
mineral gera milhares de empregos 
em todo mundo, além de ser um 
produto de baixo custo e acessível, 
sobretudo à classe mais baixa e que 
as doenças profi ssionais neste setor 
são coisas do passado. 

Assim como acontece todos anos, o 
SINTICOMEX está convocando todos 
os trabalhadores sindicalizados da 
nossa categoria, de acordo com o nosso 
Estatuto, para prestação de contas de 
2013 e previsão orçamentária para 2015.
Data: 27/06/14 (Sexta-feira)
Horário: 17:00 horas em primeira 
convocação e 17:30 horas     em segunda 
convocação
Local: Sede do SINTICOMEX 

 Se você tem alguma 
reclamação ou denúncia para fazer 
sobre a empresa que trabalha, 
procure 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 uma determinada área, 
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. 

O SINTICOMEX continua o 
atendimento para entrar com as 
ações para revisão do valor do FGTS. 
Quem trabalhou no período de 1999 
a 2013, tem direito de ingressar com 
esta ação, que pode reajustar em até 
80% o valor do saldo do Fundo de 
Garantia. 
Para ingressar na Justiça, a pessoa 
deve trazer ao SINTICOMEX cópia 
dos seguintes documentos: CPF, 
Identidade, Carteira de Trabalho, 
comprovante de residência, PIS, além 
do extrato analítico do FGTS. Este 
extrato pode ser adquirido no site do 
banco na Internet ou na agência da 
Caixa. Porém, o banco está pedindo 
40 dias para entregar o documento. 
Para entrar com a ação, deve-se 
pagar R$ 50,00 que é o valor cobrado 
pelo profi ssional que irá fazer os 
cálculos para a Justiça. Se houver 
êxito na ação, os sindicalizados 
não irão pagar honorários e os 
não sindicalizados pagarão uma 
porcentagem. 

um parecer que condena de forma 
dura o Projeto, enviando-o para a 
Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara Federal. Eles acreditam 
que a aprovação do PL é benéfi ca 
apenas aos empresários, pois os 
mesmos aumentariam os lucros com 
a exploração excessiva da mão de 
obra precarizada e barata. 
 A terceirização já é uma 
prática que o SINTICOMEX condena 
há anos e vamos sempre insistir que é 
uma atitude lesiva aos trabalhadores. 

Presidente do TST condena 
terceirizações

Brasil não está sozinho na 
luta em prol do amianto

CONVOCAÇÃO

Revisão de valores

Faça sua denúncia 

Insalubridade/Refeitório
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A próxima vinda do Dr. Arlindo, 
advogado especializado em 
aposentadoria especial, será nos 
dias 26 e 27 de junho. Compareça!

Além dos já citados anteriormente, 
Holcim e Lafarge, está sendo 
negociado o Acordo 2014/15 
da Lapa Vermelha. Em breve, 
divulgaremos mais informações 
através de informativos na fábrica. 

Acordos em negociação

Aposentadoria especial


