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 O seu boletim “CONSTRUÇÃO”, 
que traz todas as notícias do SINTICOMEX 
e da categoria, está com uma nova 
diagramação. Agora, mais leve, colorido e 
com fotos, a proposta é tornar sua leitura 
mais fácil e agradável, mas sempre com o 
conteúdo que interessa ao trabalhador. 

 Embarque você também nesta 
nova etapa do seu ‘CONSTRUÇÃO” e dê 
sua sugestão através do nosso e-mail: 
sinticomex@sinticomex.org.br.

 E aguardem! Em breve, um site 
novinho em folha do SINTICOMEX para 
você. 

Se você trabalha em qualquer 
empresa da área da construção, mobiliário 
ou da extração na nossa região e constatar 
alguma irregularidade, deve denunciar 
ao SINTICOMEX. Sua identidade será 
mantida em sigilo e os funcionários e 
diretores do sindicato irão apurar o que 
está acontecendo e cobrar respostas da 
empresa.

A denúncia poderá ser feita 
pessoalmente na sede do SINTICOMEX, 
Rua São Sebastião, 147 – Centro – Pedro 
Leopoldo, pelo telefone 3662-1050 ou por 
e-mail sinticomex@sinticomex.org.br.

Companheiros da categoria em 
geral, caso esteja havendo algum 
problema em seu setor e vocês 
quiserem marcar uma reunião com o 
sindicato, basta ligar e agendar esta 
reunião. Vamos lutar juntos!

O sindicato reclamou 
sobre os horários de 
banho após a jornada. 
Em breve daremos mais 
notícias. 

Os trabalhadores do setor de 

prestam serviço na Intercement não estão 
recebendo adicional de periculosidade. O 
sindicato entende que isso é devido. Já 
reclamamos e aguardamos resposta da 
direção da Camargo. 
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ACORDOS COLETIVOS 

 

Movex (Lafarge)

Central Ibec

Holcim

Lafarge

Belocal

 

Reajuste nos salários Limpeza errada
Água mineral

Nos meses de março e abril foram fechados os Acordos 
Coletivos da Movex (Lafarge), Central Ibec, Belocal, Holcim 

Boa notícia


