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O SINTICOMEX, mais uma vez, 
demonstra sua força e compromisso com 
os trabalhadores. Atualmente, estamos 
lutando através de negociação ou ações 
coletivas para pagamento de adicional de 
insalubridade e periculosidade e adicional 
noturno para extensão da jornada após as 
cinco horas da manhã. 

Sabemos que a batalha será árdua 
e difícil. Companheiros, todos devem se 
preparar. Quando as perícias forem feitas em 
cada fábrica, é preciso que fiquem atentos. 
As atividades na empresa devem ser normais 
neste dia. Se a sua fábrica paralisar algum 
equipamento ou mudar a rotina, denunciem. 

Lembramos que este processo será 
longo, mas as conquistas virão. 

O SINTICOMEX é assim. Busca sempre 
o melhor para o trabalhador. A maioria das 
conquistas que você tem hoje no Acordo ou 
Convenção Coletiva foi adquirida pelo seu 
sindicato. 

Wilson Geraldo Sales da Silva
Presidente SINTICOMEX 
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O SINTICOMEX já acionou a Justiça 
para tratar do pagamento de adicional de 
insalubridade e periculosidade e também 
do adicional noturno para extensão de 
jornada após as cinco horas da manhã para 
os empregados da Intercement, Eimcal e 
Lafarge. As ações são coletivas, ou seja, 
atingem todos os trabalhadores destas 
empresas. 

Já tivemos uma reunião com a Precon 
e a Lapa Vermelha para tratar dos mesmos 
assuntos. Ambas já concordaram em pagar 
o adicional noturno na extensão da jornada. 
As empresas estão só se adequando para 
definirem se vão pagar isso. Quanto ao 
retroativo dos últimos cinco anos, estamos 
negociando. 

No caso da Precon, já tivemos uma 
resposta negativa por parte da empresa 
quanto à insalubridade e periculosidade. 
Desta forma, a ação será impetrada, se 
julgarmos procedente. 

Já estamos com ações preparadas para 
outras empresas da categoria, as quais 
estamos analisando a situação caso a caso. 
Só divulgaremos posteriormente quais serão.

O SINTICOMEX ficou lotado no mês passado 
para receber os interessados em entrar com uma 
ação para revisão da aposentadoria para especial. 

Algumas vitórias já foram alcançadas na 
Justiça em relação a este tema e a maioria dos 
processos ainda aguardam julgamento. É preciso 
paciência, pois o andamento destas causas é 
lento. 

A próxima visita da equipe do Dr. Arlindo, 
advogado catarinense especializado no assunto, 
está marcada para 13 de novembro. Mais perto 
da data, o sindicato entrará em contato com os 
interessados para confirmar. 

GERAL

APOSENTADOS

SINTICOMEX impetra 
ações coletivas

Ações de aposentadoria 
especial

SINTICOMEX: um sindicato de 
vitórias

À espera de uma decisão

PRECON

NACIONAL

No último dia 03 de outubro, foram eleitos 
e reconduzidos os membros da Precon na 
Comissão Nacional dos Trabalhadores do 
Amianto. Os titulares são Alisson Higor, 
Alexandro Candeia, Jorge Rodrigues e 
Vanderlei Batista. Como suplentes, ficaram: 
Alexandre Cristino, Paulo Cesar Paulino e 
Derli Barbosa. O mandato dos mesmos vai 
até outubro de 2015. No mês de novembro 
passarão por treinamento com a CNTA. 

O SINTICOMEX parabeniza os eleitos e 
deseja um bom mandato a todos. 

Comissão do amianto

Representantes de 16 fábricas de 
todo o Brasil que trabalham com amianto 
estiveram no SINTICOMEX no final de 
agosto para discutirem sobre o assunto. 
Eles são membros da CNTA (Comissão 
Nacional dos Trabalhadores do Amianto). Na 
oportunidade, foram discutidos os caminhos 

Encontro da CNTA acontece em Pedro Leopoldo

Trabalhadores aguardam decisão por 
aposentadoria especial

Posse da nova Comissão de Amianto da Precon

e os direcionamentos a serem tomados 
em relação ao uso controlado, bem 
como a questão do projeto de banimento 
em Minas Gerais e em outros estados, 
projeto este que estamos lutando para 
ser derrubado. 

Muitos trabalhadores têm procurado 
o SINTICOMEX para saber se o mesmo 
ingressará com ações na Justiça para tratar 
de perdas do FGTS nos últimos anos. 

A questão é a seguinte. Desde 1999, o 
FGTS vem sendo corrigido pela TR (Taxa 
Referencial) que ficou bem aquém dos 
índices de inflação acumulados no decorrer 
destes anos. Assim sendo, a ação propõe a 
correção pelo IPCA. 

Para ficar mais claro, vamos dar um 
exemplo. O trabalhador que tinha R$ 
1000,00 na conta do FGTS em 1999, tem 
hoje R$ 1340,47, pela correção errada 
da TR. Se fosse corrigido pelo IPCA, o 
empregado teria um saldo de R$ 2586,44, 
o que representa uma diferença de R$ 
1245,97. 

Como esta deve ser uma ação individual 
e bem complicada, o SINTICOMEX vai 
se estruturar melhor para atender aos 
interessados e vamos aguardar, por isso, 
uma decisão da Justiça para começarmos a 
impetrar estas ações. Estaremos divulgando 
todos os detalhes no “CONSTRUÇÃO” e em 
todos os nossos informativos sobre como 
vamos acionar a Justiça. Aguardem!
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ACORDOS COLETIVOS

DISQUE SINTICOMEX
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CÁLCULOS 
TRABALHISTAS

BANCO DE 
EMPREGOS

ATENDIMENTO 
JURÍDICO

PRECON ENGENHARIA

O IBGE divulgou a inflação acumulada nos últimos doze meses para as empresas 
com data base em outubro: 5,69%. Sendo assim, os acordos da Precon e da Incopre 
que foram fechados para dois anos já têm uma definição. 

A Incopre deu um reajuste maior com um ticket menor e a Precon deu um reajuste 
menor com um ticket mais alto.

A Convenção Coletiva do setor extrativo foi fechada no final de setembro. Confira 
os principais itens acordados:

• Reajuste salarial de 7,5% retroativo a ago/13 (data base de agosto)
• Piso salarial de R$ 840,00
• Manutenção das demais cláusulas do Acordo anterior, inclusive o ticket.

Até o fechamento desta edição (11/10), em relação às 
cimenteiras, já tivemos uma reunião apenas com a Lafarge, onde 
a proposta não evoluiu muito. Ainda não houve reuniões com a 
Intercement e com a Holcim. Como dissemos anteriormente, a 
inflação acumulada com data base em outubro foi de 5,69%. 
A luta vai ser árdua junto às empresas para garantir um bom 
acordo. Sendo assim, é muito importante que os trabalhadores 
estejam afinados com o sindicato para garantirmos boas 
condições. 

Incopre:
* Reajuste salarial de 7,27% a partir de out/13
* Ticket de R$ 385,00
* Manutenção das demais cláusulas do Acordo anterior

Belocal:
* Reajuste salarial de 6,69% a partir de out/13
* Aumento no ticket de 6,86% no valor do ticket:
* Manutenção das demais cláusulas do ACT anterior

Precon
* Reajuste salarial de 6,69% (data base outubro)
* Mínimo de ticket de R$ 16,56 por dia trabalhado, ou seja, R$ 414,00
* Manutenção das demais cláusulas do Acordo anterior
O SINTICOMEX esclarece que na época da negociação sua proposta era bem 

maior tanto para a Precon quanto para a Incopre e vamos continuar lutando por 
melhorias. Nossos acordos, ainda assim, foram melhores que os de muitas empresas. 
Agora, é bom lembrar que o índice de inflação este mês foi baixo. Em outros meses, 
pode ser mais alto ou mais baixo. 

O SINTICOMEX está sempre ao seu dispor para 
receber sua denúncia, reclamação ou crítica. Para tanto, 
temos vários canais de comunicação. O nosso telefone é 
3662-1050. Se preferir, pode entrar em contato conosco 
pelo e-mail: sinticomex@sinticomex.org.br. Você também 
pode nos procurar pessoalmente. Nosso endereço é Rua 
São Sebastião, 147-  Centro – Pedro Leopoldo. 

Mostrando seu comprometimento 
com a comunidade de Pedro 
Leopoldo e região, o SINTICOMEX 
está à disposição para cálculos 
e conferência de rescisões de 
trabalho. O funcionário Geraldo 
atende este tipo de serviço todas as 
segundas e quintas de 8 horas ao 
meio dia. 

O SINTICOMEX continua 
recebendo os currículos para 
os profissionais que quiserem 
tentar uma oportunidade 
no mercado de trabalho. 
Semanalmente, enviamos 
uma relação dos cadastrados 
a todas as empresas da 
nossa categoria que temos 
em nossa região. 

Caso você se interesse 
em inserir seu currículo em 
nosso Banco de Empregos, 
envie-o para o nosso e-mail: 
sinticomex@sinticomex.org.
br ou entregue pessoalmente 
na sede do SINTICOMEX. 

Nossos advogados estão à 
disposição para atendimento na 
área trabalhista todas as segundas, 
quartas e sextas-feiras. Você pode 
ligar para o DISQUE SINTICOMEX 
3662-1050 e agendar o seu horário 
com os Drs. Jeziel ou Dr. Mauro. 

Depois de anos de reclamações feitas pelo 
SINTICOMEX que os trabalhadores ficavam expostos 
a sol e chuva, a Precon Engenharia está finalizando 
a construção do galpão. Isso é um grande avanço e 
demonstra que o seu sindicato está sempre preocupado 
em lutar pelo seu melhor. 

Venha fazer parte do SINTICOMEX. Filie-se!

Fechados índices de reajuste para Precon e Incopre

Fechada Convenção do setor extrativo

Acordos em negociação

Conquista do SINTICOMEX

O próximo Encontro dos 
sindicalistas que representam 
trabalhadores da Holcim, 
Lafarge e Votorantim em toda 
América Latina e alguns países 
da Europa vai acontecer na 
sede do SINTICOMEX em 
agosto de 2014. Este fato é 
de grande relevância, pois 
mostra a importância do nosso 
sindicato e a luta que ele trava 
diariamente em benefício dos 
trabalhadores. 

SINTICOMEX será 
sede do encontro 
de sindicalistas de 
fábricas de cimento 
da América Latina

Aguardamos ainda a primeira rodada de negociações com 
a Construcom, Central Ibec, Sinduscon e Fiemg para tratarmos 
dos Acordos e Convenções Coletivas. À medida que tivermos 
novidades, vamos comunicando em nossos informativos.  

Em relação à Suprema, Funcional e Movex, que prestam 
serviços na Holcim, as propostas foram recusadas pelos 
trabalhadores em assembleia. Estamos ainda negociando. O 
atraso é culpa das empresas, principalmente da Holcim, que 
explora indiretamente esta mão de obra. 


