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Foi realizado no fi m de novembro na 
cidade de Mongaguá, em São Paulo, o 
Encontro Nacional dos Trabalhadores 
do Cimento, reunindo sindicatos da 
categoria de todo o país. No evento, 
houve trocas de informações e foram 
traçados planos estratégicos para 
futuras negociações. 

 Ficou ainda defi nida a 
criação da Coordenação Geral dos 
Trabalhadores que será presidida pelo 

No fi m de novembro, foi realizado 
em Bruxelas, na Bélgica, o Encontro 
Internacional dos sindicalistas que 
representam os trabalhadores da Holcim 
e Lafarge. Representando o Brasil, foi 
escolhido o SINTICOMEX que indicou 
um delegado. Todas as despesas 
da ida deste representante foram 
integralmente pagas pela ICM, que é 
um sindicato mundial. Foi importante 
no sentido de unir representantes dos 
empregados do mundo inteiro destas 
multinacionais. 

As notícias não são nada boas. A 
fusão entre as duas empresas deve se 
concretizar em um prazo de seis meses 
e terá como impacto a redução de 
custos que irá implicar em diminuição 
do quadro administrativo da Holcim e 
da Lafarge. Vamos ter que aguardar 
dados mais concretos para podermos 
discutir negociações. 
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Lema dos patrões: “Venha a 
nós e a nosso reino”

SINTICOMEX participa do 
Encontro Nacional dos 
Trabalhadores do Cimento

SINTICOMEX representa o Brasil no Encontro Internacional 
dos trabalhadores em cimenteiras

companheiro Sidney, do sindicato de cal e 
gesso de São Paulo. Cada regional terá seu 
coordenador. O representante do Sudeste 
será o presidente do SINTICOMEX, Wilson 
Geraldo. A criação desta coordenação é 
um passo importante, pois os sindicatos 
estarão unidos e mais preparados para as 
negociações com as empresas. 

Aproveitamos o evento para denunciar 
à direção da Holcim na Suíça a falta de 
compromisso de diretores no Brasil em 
relação ao cumprimento do que eles 
assinam. Assim aconteceu com o Acordo 
Coletivo e também com a promessa de 
pagamento do adicional noturno após as 5 
da manhã. Nada do que eles prometeram 
foi realmente cumprido. 

Encontro Internacional de sindicalistas da Holcim e 
Lafarge em Bruxelas, Bélgica.

Os patrões são exploradores 
naturais, aliás o capitalismo é cruel e só 
visa o lucro. 

Devido ao ano eleitoral e problemas 
econômicos mundiais, o mercado 
desacelerou e o nível de vendas 
diminuiu. As empresas não venderam 
o mesmo que há dois anos atrás, mas 
continuam com bons resultados. 

A choradeira é geral. Quando o 
patrão está nadando em lucros e vendas 
não repartem com Justiça a seus 
trabalhadores. Quando vendem pouco, 
querem descontar em nossas costas. 
Eles esquecem o capital acumulado 
e querem que paguemos as contas. 
As propostas para Acordos Coletivos 
e Convenções são um absurdo, 
uma miséria, até abaixo da infl ação 
do período. As grandes empresas 
acumularam (e muito) nos últimos anos 
e agora querem o nosso suor. 

Os fornecedores, tais como Cemig, 
Copasa, Petrobrás e terceiros pedem e 
impõem preço e as empresas pagam. 
Já para os trabalhadores, fecham os 
bolsos. 

Reajam, companheiros! Apoiem 
o sindicato e vamos lutar juntos por 
melhores salários, pois nós e nossas 
famílias merecemos o melhor!

Wilson Geraldo Sales da Silva
Presidente SINTICOMEX 

GERAL
Demissões em massa 
atingem Precon e 
Lapa Vermelha

Neste mês de novembro, a Precon Engenharia e a Lapa Vermelha 
anunciaram demissões. A alegação é que a produção caiu e que o 
quadro de pessoal precisaria ser reduzido. 

O SINTICOMEX negociou e conseguiu diminuir o número de 
dispensas, pois a previsão era bem maior. 

A Lapa já se comprometeu a recontratar boa parte dos demitidos 
assim que o mercado melhorar. Estamos atentos!
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DISQUE 
SINTICOMEX
Faça sua denúncia

Mensagem de Natal

APOSENTADORIA ESPECIAL/DESAPOSENTAÇÃO

MOVEX (HOLCIM)
Mais uma etapa vencida

Após entrar com recurso contra 
a primeira decisão sobre o processo 
de periculosidade dos operadores 
de empilhadeira da Movex (Holcim), 
obtivemos uma vitória junto ao Tribunal 
Regional do Trabalho. 

Agora, a empresa deve recorrer ao 
Tribunal Superior do Trabalho. Vamos 
aguardar a decisão. Acreditamos 
que são grandes as chances de uma 
decisão positiva a nosso favor nos 
próximos meses. 

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 determinado 
setor, 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. 

Somos cristãos e, como irmãos e 
companheiros em Cristo, desejamos 
sucesso, muito amor e união para o 
seu Natal e para o ano de 2015.

Em 2014, foram muitas batalhas. 
Vencemos algumas e conseguimos 
melhorar nossos salários e condições 
de trabalho. Estamos longe do que 
desejamos, mas não faltou e nem 
faltará o nosso compromisso com os 
desejos da classe trabalhadora. 

Abrace quem você ama, 
principalmente sua família. Não se 
esqueça da caridade com o próximo. 
Muitos não têm e nem terão o que 
Deus nos proporcionou este ano. 

Veja a vida com otimismo e 
positividade e assim encontrará a 
felicidade. 

Conte sempre conosco. Estamos 
à disposição.

A equipe do Dr. Arlindo, advogado catarinense especializado em aposenta-
doria, continua atendendo periodicamente no SINTICOMEX.  

Se você tiver alguma dúvida sobre esta questão e quiser consultar ou in-
gressar com uma ação, deve procurar os advogados. A próxima vinda deles a 
Pedro Leopoldo será no dia 29 de janeiro de 2015. 

OUTRAS NEGOCIAÇÕES
Continuam em negociação os Acordos 

Coletivos da Holcim, Intercement, 
Construcom, Central Ibec, Incopre, 
Precon, além das convenções da 
construção civil e das outras categorias 
negociadas pela Fiemg. 

Este ano, os patrões estão 
endurecendo o jogo e alguns chegaram a 
oferecer menos que a infl ação. O sindicato 
está resistindo, mas dependemos também 
do apoio de todos os trabalhadores. 
É preciso ter paciência e não aprovar 
qualquer proposta oferecida pelas 
empresas. Só assim, poderemos garantir 
acordos melhores e mais justos. 

ACORDOS COLETIVOS
Fechados os Acordos da 
Lafarge e da Eimcal

Foram assinados os Acordos da 
Lafarge e da Eimcal para o período 
2014/15. Confi ra a seguir os principais 
itens:

Lafarge

Eimcal

* Reajuste salarial de 6,8%
* Ticket alimentação de R$ 538,00
* Reembolso medicamentos de R$ 

418,00
* Material escolar de R$ 70,00
* Auxílio creche: R$ 28,00
* Piso caixa de fumaça: R$ 1050,00
* Piso geral: R$ 1268,00
* Manutenção das demais cláusulas do 

Acordo anterior

• Reajuste salarial e nos benefícios, como 
assistência médica, etc. de acordo com 

o INPC (+) 1% para cada ano (2014/15 
e 2015/16);

• Aumento do ticket para R$ 465,00 
mensal, equiparado à Ical de São José 
da Lapa

• Manutenção do ticket para os afastados 
por acidente de trabalho  por 90 dias

• Manutenção do plano de saúde durante 
o período de afastamento, desde que o 
empregado deposite mensalmente as 
coparticipações

• Desconto do material escolar em folha, 
dividido em 3 parcelas, desde que 
adquirido pelo cartão EXCARD. 

• Garantia do mesmo valor do ticket para 
os funcionários de Prudente de Morais 
e São José da Lapa neste período. 

• Empresa vai negociar com algum 
banco a possibilidade de empréstimos 
consignados de acordo com o que 
determina a Lei

• Vai estudar mudança de horários 
dos trabalhadores de turnos de 

revezamento dos setores de mineração 
e de manutenção.

• Manutenção das demais cláusulas do 
acordo anterior

INCOPRE
Conquista do SINTICOMEX

Depois do sindicato muito 
reivindicar, fi nalmente a Incopre fez 
um refeitório e uma área de lazer para 
seus funcionários. O SINTICOMEX 
contribuiu doando uma mesa de sinuca 
para os momentos de descontração 
dos empregados. 

Esta foi mais uma conquista do 
seu sindicato. Fique ao nosso lado. 
Sindicalize!


