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O “Temeroso” quer acabar com os 
sindicatos

Wilson Geraldo toma posse na Feticom – MG

O governo golpista do Sr. Temer quer aca-
bar com os direitos sociais e, principalmente, 
os direitos previdenciários e trabalhistas. Este 
é o governo do patrão e dos ricos. 

Os golpistas, em conluio com alguns pa-
trões que não têm comprometimento social, 
querem acabar com os sindicatos e os traba-
lhadores. 

Querem acabar com as fontes de financia-
mento dos sindicatos para ficarmos fracos e 
não termos estrutura financeira para negociar 
e denunciar os patrões. A Reforma Trabalhista 
quer ainda acabar com todas as leis do traba-
lho (CLT), aprovando uma lei onde o negociado 
entre patrões e empregados prevalecerá sobre 
a lei. Isto atingirá em cheio todos os direitos 
adquiridos durante anos de luta na CLT, como 
horas extras, jornada de 8 horas, adicional no-
turno, férias, transporte, salários, dentre outros. 

Ainda tem a terceirização que já foi apro-
vada e que representa um verdadeiro “câncer”. 
Todos os trabalhadores poderão ser substitu-
ídos por terceiros com salários mais baixos e 
sem os benefícios  como: ticket, plano de saú-
de e outros. 

Reaja antes que seja tarde demais! A luta 
tem que ser de todos!

Wilson Geraldo Sales da Silva 
Presidente SINTICOMEX

PRECON INDUSTRIALLAFARGE HOLCIM
Recado sobre Acordo Coletivo

Amianto

Alimentação

Erros sucessivos marcam atual 
administração O Acordo Coletivo foi aprovado contra a opinião do sindicato. Respeitamos a 

opinião da maioria, mas acordo sem reajuste salarial é um absurdo. Este ano, em 
outubro, não podemos aceitar fechar o acordo sem aumento. Vamos lutar juntos, caso 
contrário, teremos salários reduzidos.

O SINTICOMEX nunca disse que não existiam pessoas que adquiriram doenças 
pelo uso do amianto. O que sempre dissemos é que o uso controlado com tecnologia 
e vigilância da comissão de trabalhadores evitou ocorrência de novos casos de 
doença. Portanto, a maldade ‘em ler” nossos textos é de pessoas mal intencionadas. 
Se alguém ficar doente por causa do amianto, o sindicato estará ao lado deste 
trabalhador para lutar pelos seus direitos, aliás o SINTICOMEX atualmente tem ação 
contra a Precon sobre este assunto para um trabalhador da empresa.

A Precon Industrial confirmou que irá fornecer alimentação aos seus empregados 
no interior da fábrica. Este benefício será dividido entre a empresa e os funcionários, 
cada parte pagando metade (R$ 4,55). Este benefício é opcional e a refeição será 
composta por saladas frias e legumes cozidos, duas opções de carne, refresco e fruta 
como sobremesa.

Quase diariamente o SINTICOMEX recebe 
alguma reclamação de funcionários e ex-
funcionários da Lafarge Holcim por algum erro 
cometido pela empresa. São problemas diversos, 
desde a folha até pagamento de benefícios. E o 
pior: há um jogo de empurra-empurra e ninguém 
resolve os problemas. Atualmente, não se sabe 
ao certo a quem apelar. Na fábrica de Pedro 
Leopoldo, o Departamento Pessoal  não tem mais 
o poder de resolver nenhuma questão. O e-mail 
indicado para solução dos impasses não atende 
à demanda. As respostas demoram muito ou, 
muitas vezes, nem aparecem. 

É preciso a direção da empresa se organizar 
melhor e ter alguém que realmente consiga 
resolver os impasses dos seus empregados. 

Já entramos com várias ações na Justiça a 
este respeito. 

O presidente do SINTICOMEX, Wilson Ge-
raldo Sales da Silva, assumiu em fevereiro como 
novo presidente da Feticom – MG (Federação 
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção 
do Estado de Minas Gerais). Ele destacou a im-
portância de uma classe trabalhadora mais uni-
da, sobretudo neste momento em que o país está 
sendo sucateado com as reformas trabalhista e 
da Previdência que estão para serem aprovadas 
no Congresso Nacional. O mandato é de três 
anos e vai até 2020.
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Saque do FGTS das contas inativas

CONVOCAÇÃO

NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Já está em curso o período de saque do FGTS das contas 
inativas. Tem direito ao dinheiro quem pediu demissão ou foi 
demitido por justa causa até 31/12/15. O prazo final para a retirada 
do benefício é 31/07/17, seguindo a tabela de acordo com a data de 
aniversário. 

Em 16/06, estarão liberados os saques dos aniversariantes de 
setembro, outubro e novembro. Já os de dezembro, poderão fazer 
o saque a partir de 14/07/17. Para os que nasceram nos primeiros 
meses do ano, já está liberada a retirada do FGTS. Fique atento 
para não perder o prazo!

Os males da terceirização
Foi aprovada recentemente no Congresso Nacional a Lei da 

Terceirização que, no nosso ponto de vista, prejudica e muito os 
trabalhadores. Isso já era previsível, pois o atual governo federal só 
vem tomando atitudes que prejudicam a classe operária, tudo para 
beneficiar os empresários. 

Confira alguns dados que mostram que a nova lei atinge em 
cheio as relações de trabalho:

Acidentes de trabalho
Dados do Ministério do Trabalho mostram que entre dez 

trabalhadores que morrem em acidentes de trabalho, oito são 
terceirizados. 

Precarização do trabalho
Em média, os trabalhadores terceirizados trabalham 3 horas 

a mais que os demais e ganham entre 60% e 80% do salário dos 
diretos. Há ainda pouco investimento em treinamento e a rotatividade 
é maior no setor de trabalho.

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 2016 e previsão orçamentária para 2018.
Data: 30/06/17 (Sexta-feira)
Horário: 17:00 horas em primeira convocação e 17:30 horas  em segunda convocação
Local: Sede do SINTICOMEX

*  Reajuste salarial de 2% retroativo a julho/16.
*  Aumento do ticket para R$ 450,00, com abono único de R$ 

100,00 em abril/17.
*  Manutenção das demais cláusulas do ACT anterior.

MOVEX (LAFARGE HOLCIM)

• Reajuste salarial e no ticket de 5%.
• Ticket alimentação de R$ 455,00 entre julho e dez/16 e R$ 

484,60 a partir de janeiro/17;
• Alteração na data base para janeiro.
• Manutenção das demais cláusulas do ACT anterior.

SUPREMA

* Reajuste salarial de 7,39% para os serventes e 3% para os 
demais cargos, retroativo a julho/16.

* Aumento do ticket para R$ 410,00, com abono único de R$ 
90,00 em abril/17.

* Manutenção das demais cláusulas do ACT anterior.

FUNCIONAL (LAFARGE HOLCIM)

• Reajuste salarial e no ticket de 5%.
• Manutenção das demais cláusulas do Acordo Anterior.

CONSTRUCOM

• Reajuste salarial de 5% sobre os salários de fev/17.
• Piso salarial com correção de 5% a partir de 01/03/17, 

passando para R$ 1007,16; 
• Aumento do ticket para R$ 650,00 a partir de março/17, ou 

seja, R$ 50,00 de aumento;
• Manutenção das demais cláusulas do ACT anterior.

LAPA VERMELHA

Está havendo um grande impasse na negociação do Acordo da 
Eimcal 2016/17. A data base é agosto e até agora a empresa não 
fez uma proposta que possa ser levada à assembleia do acordo 
do ano passado. Sendo assim, precisamos pedir a intervenção da 
Superintendência Regional do Trabalho que agendou uma reunião 
de mediação para 30 de maio. 

Em relação à Incopre, a empresa disse que não fará acordo 
2016/17, com isso vamos ter que recorrer à Justiça. 

Acordo em negociação

Alguns Acordos Coletivos foram fechados nos últimos meses. Confira 
os pontos principais de alguns deles:

• Reajuste salarial de 4% retroativo a out/16;
• Reajuste de 9,15% no ticket alimentação retroativo a out/16;
• Reajuste ZERO nos demais benefícios
• Exclusão da cláusula de Empréstimo Retorno de férias do 

Acordo anterior
• Manutenção das demais cláusulas do ACT 2015/16.

CRH 

• Reajuste do ticket alimentação em 8% (R$ 540,00) retroativo 
a out/16 para todos os funcionários. 

• Pagamento no 5º dia útil.
• Manutenção das demais cláusulas do Acordo Anterior.

PRECON INDUSTRIAL/ENGENHARIA

ACORDOS COLETIVOS


