
BOLETIM CONSTRUÇÃO Nº 375 – FEVEREIRO 15

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 Confins.

CONSTRUÇÃO 
CORREIOS

MALA DIRETA POSTAL
7380187601DR/MG

CLIENTE

Filiado a CUT

DE
VO

LU
ÇÃ

O

MALA DIRETA POSTAL

DR/

GARANTIDA

No próximo dia 04 de março, o SINTICOMEX começa a fazer as declarações de Imposto 
de Renda Exercício 2015.

Estão obrigados a declarar:
• Contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 26.816,55 em 2014
• Contribuintes que receberam rendimentos isentos acima de R$ 40 mil em 2014
• Contribuintes com patrimônio superior a R$ 300 mil
O horário deve ser AGENDADO por telefone com Hélio através do 3662-1050. 
O valor para sindicalizados é R$ 30,00 e para não sindicalizados, R$ 60,00. No mercado, 

os valores estão bem acima. 

No último dia 15 de janeiro, sindicalistas do 
mundo inteiro que representam trabalhadores 
da Holcim e da Lafarge promoveram protestos 
com relação à fusão das duas empresas. O 
maior motivo é que a direção das mesmas 
não dá qualquer satisfação sobre quais serão 
os impactos provocados pela união das 
cimenteiras. 

Em Pedro Leopoldo e Matozinhos, o 
SINTICOMEX espalhou faixas e distribuiu um 
panfleto protestando contra a forma como esta 

A Lafarge alterou o 
horário do pessoal de turno 
sem nenhuma negociação 
com o sindicato e com os 
trabalhadores. Estes ficaram 
revoltados. 

Já entramos em contato 
com a empresa para reclamar 
e estamos aguardando um 
posicionamento. 

Um funcionário da Precon Materiais de Construção sofreu um 
grave acidente na empresa no mês de janeiro enquanto operava 
uma máquina. Até o fechamento desta edição, o mesmo continuava 
internado no Hospital João XXIII em Belo Horizonte. 

Toda a equipe do SINTICOMEX presta solidariedade à família 
e deseja uma rápida recuperação ao trabalhador. Estamos ainda 
acompanhando todos os passos da causa do acidente. 

A Precon precisa se preocupar mais com a segurança. Há muitas 
falhas que não são por culpa dos funcionários do setor de segurança, 
mas sim por falta de comprometimento por parte da direção da fábrica.  

Sabemos que a empresa deve se preocupar com a produção, 
porém a integridade física dos trabalhadores é mais importante. 

Precon, dê prioridade à segurança!

O grupo irlandês CRH acertou a compra de ativos da Lafarge e da Holcim para garantir 
que o processo de fusão seja regulamentado. A CRH é hoje o principal produtor de asfaltos 
para os Estados Unidos. Com isso, a empresa passará a ser a maior fornecedora de 
construção da Europa Central e Oriental e a terceira maior do mundo. 

No caso de Minas Gerais, serão atingidas a Lafarge de Matozinhos e a de Santa Luzia. 
As primeiras impressões são positivas, pois trata-se de uma multinacional. Porém, 

alguns sindicalistas europeus dizem que a relação com a CRH não é das melhores. Vamos 
aguardar e torcer para que esta negociação seja benéfica aos trabalhadores. 

Os funcionários da Resotec continuam cobrando 
o pagamento do adicional de insalubridade. 

IMPOSTO DE RENDA

HOLCIM/LAFARGE
Protestos em todo mundo 
pedem esclarecimento 
sobre a fusão

LAFARGE PRECON INDUSTRIAL/ENGENHARIA
Mudança no 
turno desagrada 
trabalhadores Os trabalhadores estão se 

queixando que o refeitório da empresa 
está muito ruim e não atende ao 
conforto que os funcionários desejam. 
A reclamação já foi repassada à 
empresa. 

Outro motivo de queixa é com 
relação ao Banco de Horas na Precon 
Engenharia. A maioria dos funcionários 
é contra a forma como ele vem sendo 
praticado. Estamos de olho!

Refeitório é motivo de 
reclamações

Acidente grave

Ativos das empresas são vendidos para grupo irlandês

RESOTEC

Apesar de se tratar apenas de Medidas 
Provisórias, ou seja, ainda serão discutidas no 
Congresso Nacional, o SINTICOMEX é contra 
algumas posições do Governo Federal. 

Primeiramente, achamos que a tabela do 
Imposto de Renda deve ser atualizada e os 
milionários é que deveriam pagar mais imposto e 
não os trabalhadores. 

Quanto às medidas do Seguro Desemprego e 
pensão por morte, discordamos em vários pontos. 
No caso do Seguro, deve ser pago a quem precisa. 
O trabalhador com mais de um ano na empresa 
deve receber o benefício. 

Quanto à pensão por morte, discordamos 
radicalmente dadiminuição para 50% no valor e 
também do escalonamento de acordo com a idade 
do(a) viúvo (a). Defendemos que a pensão deve 
ser integral, afinal pagamos para garantir à nossa 
família, no caso de morte, o mesmo padrão de 
vida. Diminuir a pensão é inaceitável e cruel. 

Nossa central sindical, a CUT, e todas as 
outras já se manifestaram contra as Medidas 
Provisórias. 

Queremos diálogo com o governo. Não vamos 
aceitar tirar nossos direitos. Se você conhece 
algum deputado federal, manifeste seu ponto de 
vista. Não podemos aceitar estas mudanças da 
forma como foram colocadas. 

Wilson Geraldo Sales da Silva
Presidente SINTICOMEX 

COM A PALAVRA, O 
PRESIDENTE

Atitudes do governo

fusão vem sendo conduzida. Em Barroso, trabalhadores da Holcim chegaram a parar 
suas atividades por uma hora. 

Espera-se, com isso, que a direção das fábricas tenha sensibilidade de chamar os 
sindicalistas para conversar e esclarecer os fatos. 
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ACORDOS COLETIVOS

ADVOGADO PREVIDENCIÁRIO
A próxima vinda a Pedro Leopoldo da equipe do Dr. Arlindo, 

advogado catarinense especialista em previdência, será no dia 
26 de março.

DENTISTA
O Dr. Frederico Machado continua atendendo em seu 

consultório no SINTICOMEX com preços especiais para 
sindicalizados. Venha fazer seu orçamento ou entre em contato 
com o Frederico pelo telefone 3662-6057

ADVOGADOS TRABALHISTAS
O SINTICOMEX possui dois advogados que atendem causas 

trabalhistas. O Dr. Jeziel e o Dr Mauro estão à disposição nas 
segundas, quartas e sextas. Venha esclarecer suas dúvidas no 
caso de processos nesta área. 

Entre os meses de dezembro e janeiro, foram fechados 
alguns acordos e convenções coletivas. Confira os principais itens 
fechados de cada um:

O SINTICOMEX foi contra a proposta, mas os trabalhadores aceitaram. 

Reajuste de Salários e Ticket pelo INPC (Inflação do período 6,59%);
Piso salarial de R$ 930,00
Aumento do ticket para R$ 313,45
O teto (valor máximo) de contribuição para transporte passa para 
R$ 40,00 por mês. 
Manutenção do Acordo Anterior.

•
•
•
•

•

Intercement:

Reajuste salarial de 7%
Novos pisos salariais:
a) Servente - R$866,80 (oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta 

centavos) por mês;
b) Vigia - R$895,40 (oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta 

centavos) por mês; 
c) Meio Oficial - R$998,80 (novecentos e noventa e oito reais e 

oitenta centavos) por mês; 
d) Oficial - R$1.324,40 (mil, trezentos e vinte e quatro reais e 

quarenta centavos) por mês.

•
•

Construção Civil:

Reajuste salarial de 8%
Novos pisos salariais:
Grupo I - R$ 1.354,00 (Hum mil trezentos cinquenta e quatro reais) 
Grupo II - R$ 985,00 (novecentos oitenta e cinco reais) 
Grupo III - R$ 914,00 (novecentos e quatorze reais) 
Grupo IV - R$ 724,00 (Setecentos e vinte e quatro reais). A partir 
de janeiro de 2015, passado o período de experiência, o funcionário 
receberá um acréscimo no salário de R$ 20,00 (vinte reais).

•
•

Mobiliário

Reajuste salarial de 7%
Piso salarial de R$ 820,00

•
•

Cal e gesso

Reajuste salarial de 7%
Piso salarial de R$ 880,00
Assembleias agendadas:
Até o fechamento desta edição (04/02), estavam agendadas 
assembleias para análise de propostas da Precon, Central 
Ibec e Construcom. Daremos os detalhes em informativos 
nas fábricas e na próxima edição do “CONSTRUÇÃO”.

•
•

Mármore e Granitos

Continuam as negociações da Holcim, Incopre e Produtos 
de Cimento. 

Acordos em impasse

Reajuste salarial de 7%
Piso salarial de R$ 823,00

•
•

Cerâmica

DISQUE SINTICOMEX
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 determinadosetor, 
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. 

Faça sua denúncia

NACIONAL

O novo salário mínimo de R$ 788,00 passou a vigorar em 
01 de janeiro. Na mesma data, os benefícios dos aposentados e 
pensionistas do INSS teve um reajuste de 6,23%.

Aumento no salário mínimo e nas 
aposentadorias

O vice-presidente do SINTICOMEX, Antônio Márcio, 
está deixando a direção do sindicato. Ele, que era 
funcionário da Intercement, se desligou da empresa após 
ter aposentado para se dedicar a projetos pessoais. 

Toda a Diretoria e os funcionários do SINTICOMEX 
agradecem imensamente ao Antônio Márcio pelos anos 
de dedicação ao sindicato e deseja todo sucesso nesta 
nova fase de sua vida. 

AGRADECIMENTO

Acordos e Convenções fechados


