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É triste e insuportável a manipulação 
da opinião pública pela grande mídia 
brasileira. Nossa mídia é monopolizada e 
privada. Os grandes meios de comunicação 
estão mudando o comportamento social, 
como também infl uenciando a opinião 
dos brasileiros em tudo, principalmente 
na política. Só é manchete aquilo que é 
negativo e aquilo que é do interesse político 
e monetário dos donos da mídia. O Papa 
Francisco criticou o Sistema na entrevista a 
uma tv brasileira e a mesma não deu ênfase. 
Ele disse que a mídia dá mais importância aos 
números da Bolsa, do mercado no mundo, à 
fome e miséria da humanidade. Eles “criam” 
verdades, maquiam notícias, interpretam 
fatos, enquanto deveriam apenas informar o 
acontecido. 

Cuidado, companheiros. Estes veículos 
propagam o caos, a desordem em nome 
da audiência e dos interesses econômicos. 
Portanto, ao lerem jornal, Internet ou 
assistirem TV, fi ltrem o que estão vendo, 
analisem. Há gente séria no meio, mas é 
necessário separar o joio do trigo. 

Vamos pensar positivo. Vamos lutar pelo 
que queremos. Vamos propagar o bem, a 
honestidade e o amor às pessoas e a Deus. 
O povo merece ser respeitado!

Wilson Geraldo Sales da Silva
Presidente SINTICOMEX 
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O presidente do SINTICOMEX, 
Wilson Geraldo e o diretor Marcelo Diniz 
Jr estiveram em julho em Buenos Aires 
participando de um Encontro com sindicatos 
que representam os trabalhadores da 
Holcim e Lafarge em toda a América.  

Em relação à Holcim, falamos da 
terceirização e da substituição do Centro 
Administrativo em Pedro Leopoldo pelo 
Crest, que vai controlar toda a área 
administrativa na Colômbia. 

Já em relação à Lafarge, também 
discutimos a terceirização e tomamos 
conhecimento do Acordo Marco da Lafarge, 
que é uma espécie de Acordo mundial que 
garante condições mínimas de trabalho na 
empresa em todo mundo. Vamos divulgá-lo 
em breve!

CIMENTO
SINTICOMEX  participa em 
Encontro de sindicatos 
da Holcim e Lafarge na 
Argentina

Cuidado com a manipulação

Empresa arma “pegadinha” 
para plano de saúde das 
chefi as

SINDICALIZAÇÃO

 O SINTICOMEX, há 29 anos, está 
ao lado do trabalhador. Sempre tivemos um 
trabalho sério, pautado em lutar, junto às 
empresas, para garantir o melhor para os 
empregados das indústrias da construção, 
do mobiliário e da Extração. 
 Mas esta estrutura, para se 
manter, depende da sua contribuição. 
Faça seu sindicato se tornar ainda mais 
forte. Sindicalize. Você só paga 1,5% do 
seu salário e vem descontado na folha de 
pagamento com limite. 
Procure hoje mesmo um diretor do sindicato 
na sua fábrica ou a sede do SINTICOMEX, 
Rua São Sebastião, 147 – Centro – Pedro 
Leopoldo. O formulário de sindicalização 
também pode ser impresso através de nosso 
site: www.sinticomex.org.br. 

O sindicato é seu 
maior aliado

 Recentemente, dois presidentes 
de sindicatos da construção e do mobiliário 
da Região Metropolitana nos deixaram. 
 No dia 25 de junho, faleceu Paulo 
Henrique da Silva, o Paulão, do sindicato de 
Betim e no dia 23 de julho, perdemos Osmir 
Venuto da Silva, do Marreta, sindicato de 
Belo Horizonte. 

Movimento sindical perde dois companheiros

O presidente do SINTICOMEX Wilson 
Geraldo e o diretor Marcelo Diniz Jr. em Encontro 

com sindicalistas da América Latina

 Ambos foram companheiros 
essenciais para o movimento sindical, 
pois lutaram com afi nco por melhores 
condições de trabalho para todos os 
empregados de suas bases. 
 O SINTICOMEX se solidariza 
com as famílias do Paulão e do Osmir. 
Eles já estão fazendo muita falta. 

Agora, a Camargo Corrêa decidiu trocar seu 
plano até mesmo para as chefi as. Ofereceu 
pagar integralmente a mensalidade, mas 
retira o direito dos mesmos de continuarem 
com o plano caso sejam demitidos ou se 
aposentem. Quem assinou ou pretende 
assinar vai perder este direito. Existe uma 
possibilidade de questionar judicialmente, 
mas as chefi as teriam que apoiar a ação 
coletiva do sindicato. 
 Este ano, o SINTICOMEX 
vai colocar esta discussão na pauta 
de reivindicações do Acordo Coletivo. 
Queremos que todo trabalhador tenha 
este direito garantido. Será uma luta árdua 
e difícil. Mas se lutarmos de verdade 
poderemos ganhar esta batalha. É a 
sua saúde e a de seus dependentes que 
estarão em jogo. Vamos nos unir contra 
este absurdo! É assim que a Intercement 
trata seus chefes e subordinados!

 A Intercement resolveu piorar e 
acabar com o plano de saúde para suas 
chefi as, se os mesmos forem demitidos ou 
se aposentarem. 
 A Legislação sobre plano de 
saúde no Brasil é clara: para o trabalhador 
continuar no plano, se for demitido ou 
se aposentar, terá que pagar parte da 
mensalidade do plano, pode até ser 
simbólico. A Holcim cobra R$ 1,00 para 
garantir este direito e a Precon e a Lapa um 
valor pequeno. A Intercement garantia isto 
às chefi as, mas não para os trabalhadores. 



BOLETIM CONSTRUÇÃO Nº 367 – AGOSTO 13

É triste e insuportável a manipulação 
da opinião pública pela grande mídia 
brasileira. Nossa mídia é monopolizada e 
privada. Os grandes meios de comunicação 
estão mudando o comportamento social, 
como também infl uenciando a opinião 
dos brasileiros em tudo, principalmente 
na política. Só é manchete aquilo que é 
negativo e aquilo que é do interesse político 
e monetário dos donos da mídia. O Papa 
Francisco criticou o Sistema na entrevista a 
uma tv brasileira e a mesma não deu ênfase. 
Ele disse que a mídia dá mais importância aos 
números da Bolsa, do mercado no mundo, à 
fome e miséria da humanidade. Eles “criam” 
verdades, maquiam notícias, interpretam 
fatos, enquanto deveriam apenas informar o 
acontecido. 

Cuidado, companheiros. Estes veículos 
propagam o caos, a desordem em nome 
da audiência e dos interesses econômicos. 
Portanto, ao lerem jornal, Internet ou 
assistirem TV, fi ltrem o que estão vendo, 
analisem. Há gente séria no meio, mas é 
necessário separar o joio do trigo. 

Vamos pensar positivo. Vamos lutar pelo 
que queremos. Vamos propagar o bem, a 
honestidade e o amor às pessoas e a Deus. 
O povo merece ser respeitado!

Wilson Geraldo Sales da Silva
Presidente SINTICOMEX 

COM A PALAVRA, 
O PRESIDENTE

INTERCEMENT

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 
CORREIOS

MALA DIRETA POSTAL
7380187601DR/MG

CLIENTE

Filiado a CUT

DE
VO

LU
ÇÃ

O

MALA DIRETA POSTAL

DR/

GARANTIDA

O presidente do SINTICOMEX, 
Wilson Geraldo e o diretor Marcelo Diniz 
Jr estiveram em julho em Buenos Aires 
participando de um Encontro com sindicatos 
que representam os trabalhadores da 
Holcim e Lafarge em toda a América.  

Em relação à Holcim, falamos da 
terceirização e da substituição do Centro 
Administrativo em Pedro Leopoldo pelo 
Crest, que vai controlar toda a área 
administrativa na Colômbia. 

Já em relação à Lafarge, também 
discutimos a terceirização e tomamos 
conhecimento do Acordo Marco da Lafarge, 
que é uma espécie de Acordo mundial que 
garante condições mínimas de trabalho na 
empresa em todo mundo. Vamos divulgá-lo 
em breve!

CIMENTO
SINTICOMEX  participa em 
Encontro de sindicatos 
da Holcim e Lafarge na 
Argentina

Cuidado com a manipulação

Empresa arma “pegadinha” 
para plano de saúde das 
chefi as

SINDICALIZAÇÃO

 O SINTICOMEX, há 29 anos, está 
ao lado do trabalhador. Sempre tivemos um 
trabalho sério, pautado em lutar, junto às 
empresas, para garantir o melhor para os 
empregados das indústrias da construção, 
do mobiliário e da Extração. 
 Mas esta estrutura, para se 
manter, depende da sua contribuição. 
Faça seu sindicato se tornar ainda mais 
forte. Sindicalize. Você só paga 1,5% do 
seu salário e vem descontado na folha de 
pagamento com limite. 
Procure hoje mesmo um diretor do sindicato 
na sua fábrica ou a sede do SINTICOMEX, 
Rua São Sebastião, 147 – Centro – Pedro 
Leopoldo. O formulário de sindicalização 
também pode ser impresso através de nosso 
site: www.sinticomex.org.br. 

O sindicato é seu 
maior aliado

 Recentemente, dois presidentes 
de sindicatos da construção e do mobiliário 
da Região Metropolitana nos deixaram. 
 No dia 25 de junho, faleceu Paulo 
Henrique da Silva, o Paulão, do sindicato de 
Betim e no dia 23 de julho, perdemos Osmir 
Venuto da Silva, do Marreta, sindicato de 
Belo Horizonte. 

Movimento sindical perde dois companheiros

O presidente do SINTICOMEX Wilson 
Geraldo e o diretor Marcelo Diniz Jr. em Encontro 

com sindicalistas da América Latina

 Ambos foram companheiros 
essenciais para o movimento sindical, 
pois lutaram com afi nco por melhores 
condições de trabalho para todos os 
empregados de suas bases. 
 O SINTICOMEX se solidariza 
com as famílias do Paulão e do Osmir. 
Eles já estão fazendo muita falta. 

Agora, a Camargo Corrêa decidiu trocar seu 
plano até mesmo para as chefi as. Ofereceu 
pagar integralmente a mensalidade, mas 
retira o direito dos mesmos de continuarem 
com o plano caso sejam demitidos ou se 
aposentem. Quem assinou ou pretende 
assinar vai perder este direito. Existe uma 
possibilidade de questionar judicialmente, 
mas as chefi as teriam que apoiar a ação 
coletiva do sindicato. 
 Este ano, o SINTICOMEX 
vai colocar esta discussão na pauta 
de reivindicações do Acordo Coletivo. 
Queremos que todo trabalhador tenha 
este direito garantido. Será uma luta árdua 
e difícil. Mas se lutarmos de verdade 
poderemos ganhar esta batalha. É a 
sua saúde e a de seus dependentes que 
estarão em jogo. Vamos nos unir contra 
este absurdo! É assim que a Intercement 
trata seus chefes e subordinados!

 A Intercement resolveu piorar e 
acabar com o plano de saúde para suas 
chefi as, se os mesmos forem demitidos ou 
se aposentarem. 
 A Legislação sobre plano de 
saúde no Brasil é clara: para o trabalhador 
continuar no plano, se for demitido ou 
se aposentar, terá que pagar parte da 
mensalidade do plano, pode até ser 
simbólico. A Holcim cobra R$ 1,00 para 
garantir este direito e a Precon e a Lapa um 
valor pequeno. A Intercement garantia isto 
às chefi as, mas não para os trabalhadores. 



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

PRECON

HOLCIM (BRASIL)

TOP MÓVEIS

GERAL

AGRADECIMENTO

VITÓRIA: 
APOSENTADORIA 
ESPECIAL

Apesar de termos anunciado na última 
edição do “CONSTRUÇÃO” que houve a 
solução dos problemas na ponte rolante, como 
os cintos de segurança, os trabalhadores 
denunciam que não foi resolvida a questão. 
Além disso, eles se queixam da quantidade 
de poeira na região do refeitório. O sindicato 
já reclamou. 

Alguns trabalhadores procuraram o 
SINTICOMEX para reclamar que a Precon 
Materiais de Construção e a Precon Engenharia 
estão praticando salários diferentes para a 
mesma função. Um exemplo é o operador de 
empilhadeira. Já reclamamos com  a empresa 
e estamos aguardando uma posição. 

O SINTICOMEX recebeu 
reclamações a respeito do 
atendimento do Departamento 
Pessoal da Holcim através do 
telefone 0800. A ligação é atendida 
por um funcionário na Colômbia que 
fala mal o português, o que difi culta o 
entendimento, além de desconhecer 
a Legislação Brasileiro do trabalho. 

O sindicato já reclamou com a 
empresa, mas ainda não obteve 
resposta. O caso chegou a ser 
denunciado nas unidades da Holcim 
no mundo inteiro, através da ICM 
(Central Sindical Mundial). 

Caso não se resolva a situação, 
vamos agendar uma reunião na 
Superintendência Regional do 
Trabalho e denunciar.

Alguns empregados da Top 
Móveis estão reclamando da falta 
de refeitório e vestiários. A empresa 
precisa oferecer melhores condições 
para seus funcionários. 

É muito importante que os 
empregados, caso tenham alguma 
reclamação ou queixa em relação à 
empresa, procurem o SINTICOMEX. 
Somos independentes e defendemos 
os trabalhadores.  

Você, companheiro que trabalha 
em nossa base e quer reivindicar, 
reclamar ou denunciar algum 
problema na empresa onde você 
trabalha, deve procurar o sindicato. 
Muitas vezes, alguns trabalhadores 
reclamam do patrão e até mesmo 
do sindicato, mas você já procurou 
o SINTICOMEX para fazer sua 
denúncia? Ligue para nós e agende 
uma reunião. Nosso telefone é 3662-
1050. Estamos à disposição para 
atendê-los!

Durante muitos anos, a companheira Isabel Viana contribuiu com muita efi ciência 
como a única diretora (sexo feminino) do SINTICOMEX, representando os funcionários 
da Holcim. Agora, Isabel se aposentou e vai curtir, merecidamente, seu descanso.

Toda a Diretoria e os funcionários do SINTICOMEX agradecem o empenho de 
Isabel por todos estes anos dedicados à luta em prol do trabalhador da nossa categoria. 

Sucesso nesta nova fase da sua vida e aproveite bastante!

Mais quatro trabalhadores que 
ingressaram no SINTICOMEX 
com uma ação para revisão de 
aposentadoria especial tiveram 
ganho de causa e receberam o valor 
devido. 

As outras ações já estão na 
Justiça aguardando julgamento e 
comunicaremos assim que tivermos 
uma posição. 

Situação não resolvida

Salários diferenciados

Absurdo: atendimento no 
exterior

Estrutura defi citária

Faça sua denúncia ao 
SINTICOMEX

SINTICOMEX agradece à companheira Isabel

Mais trabalhadores 
recebem dinheiro 
de ações

Dr. Maurício e companheiros que ganharam ação

BELOCAL

Recentemente, a Belocal 
trocou o carro de algumas 
de suas chefi as. Segundo a 
empresa, esta é uma política de 
remuneração da empresa e do 
mercado.

O problema todo é que os 
salários dos funcionários estão 
defasados. Deveria melhorar a 
remuneração dos empregados,  
sobretudo da mineração, ofi cina 
e manutenção. Outra questão 
que deveria ser resolvida é da 
tabela de turno do pessoal da 
mineração. 

Todos merecem respeito e 
reconhecimento pelos resultados 
positivos apresentados pela 
Belocal e não são só alguns, 
mas todos. 

Empresa troca carros 
das chefi as

Se você ainda não procurou seus direitos, 
compareça ao sindicato no dia 13 de setembro, 
quando a equipe do Dr. Arlindo, advogado 
catarinense especializado, estará em Pedro 
Leopoldo para atender aos trabalhadores.
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