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Na primeira semana de maio, 
o SINTICOMEX promoveu uma 
ação na portaria da Holcim para 
protestar contra a fusão desta 
empresa com a Lafarge. Com o 
slogan “Nada de fusão sem os 
direitos de saúde e segurança 
para os trabalhadores”, lema 
adotado mundialmente onde há 
fábricas destas multinacionais, os 
diretores sindicais usaram narizes 
de palhaço para demonstrar 
que a empresa quer enganar 
os funcionários, mas isso não 
será permitido caso todos os 
empregados se unam ao sindicato. 
Os termos desta fusão ainda estão 
muito obscuros. Ninguém sabe ao 
certo ainda o que irá acontecer e 
nem quando. 

Durante o protesto, o 
SINTICOMEX se queixou ainda 
da falta de cumprimento das 
promessas da Holcim quanto 
ao Acordo Coletivo 2014/15. A 
empresa adiantou o reajuste de 
salários de acordo com a inflação, 
mas não corrigiu o ticket e nenhum 
outro benefício. Ela ainda não 
apresentou uma proposta que os 
trabalhadores mereçam.

A Funcional alterou o plano de 
saúde que beneficiava os funcionários 
que atuam na Holcim. O novo plano 
poderá trazer grandes prejuízos aos 
trabalhadores e aos seus dependentes. 
O sindicato tentou intervir, mas a 
empresa manteve a troca. 

Este foi mais um erro da empresa 
e também da Holcim. Esta é mais uma 
medida que demonstra o quanto a 
terceirização pode ser prejudicial aos 
empregados. 

O SINTICOMEX participou de 
Audiência Pública realizada na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais sobre a 
exploração mineral pela Belocal. Os 
órgãos ambientais querem restringir esta 
exploração. 

A audiência foi organizada pelo 
Deputado... A solicitação foi feita pelo 
Prefeito de Matozinhos Antônio Divino a 
quem parabenizamos pela iniciativa. O 
sindicato compareceu e expos suas ideias. 

O balanço do encontro foi muito 
positivo. Quando há esta união de todos 
os setores: poder público, sindicato de 
trabalhadores e população, consegue-se 
muita coisa. A Belocal ganhou mais tempo 
para a exploração do local. 

Há muito tempo, o SINTICOMEX reclama sobre a necessidade da Precon melhorar o refeitório. A 
empresa até tem feito reformas, mas nada que atenda ainda a necessidade dos trabalhadores e deixe 
confortável a situação dos trabalhadores.

HOLCIM (BRASIL)

FUNCIONAL 
(HOLCIM)

BELOCAL

PRECON

Protestos contra fusão e 
Acordo Coletivo

Empresa altera plano de 
saúde e desagrada

Melhoria no refeitório

Foi aprovado na Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Lei 4330 que regulamenta a 
terceirização em todos os níveis da cadeia 
produtiva. O projeto segue agora para o Senado 
e já causa muita polêmica. 

O SINTICOMEX e a CUT são totalmente 
contra a aprovação da terceirização. De acordo 
com o presidente do sindicato, Wilson Geraldo 
Sales da Silva, a terceirização bate recordes 
de reclamações trabalhistas e de acidentes 
de trabalho: “ela não é maior porque a Justiça 
do Trabalho limita a esta contratação em 
atividades fins (súmula 331 do TST). Quanto 
aos malefícios são diversos. A substituição da 
contratação direta pela empresa provocaria 
diminuição dos salários e de benefícios. Pelo 
que foi votado não garante as conquistas e 
salários praticados pela tomadora ou seja, a 
qualquer hora a empresa poderá substituir seus 
funcionários atuais através de uma terceira 
que poderá pagar salários menores e cortar 
benefícios. Consideramos uma semiescravidão, 
uma exploração”, afirma Wilson.

Confira a seguir a relação dos deputados 
mineiros que votaram a favor da PL 4330:

Carlos Meles, Misael Varela, Mário Heringer, 
Marcelo Aro,  Leonardo Quintão, Mauro Lopes, 
Newton Cardoso Júnior, Saraiva Felipe, Silas 
Brasileiro, Dâmina Pereira, Dimas Fabiano, 
Luiz Fernando Faria, Odelmo Leão, Toninho 
Pinheiro, Aelton Freitas, Bilac Pinto, Marcelo 
Álvaro Antônio e  Júlio Delgado, Stéfano Aguiar, 
Tenente Lúcio, Raquel Muniz, Diego Andrade, 
Jaime Martins, Marcos Montes, Caio Nársio, 
Domingos Sávio, Eduardo Barbosa, Marcus 
Pestana, Paulo Abi Ackel, Rodrigo de Castro, 
Luiz Tibé, Pastor Franklin, delegado Edson 
Moreira, Fábio Ramalho e José Silva.

Faixas foram espalhadas por Pedro Leopoldo e 
Matozinhos celebrando o Dia do Trabalhador
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ACORDOS COLETIVOS

No início de maio foi fechado o Acordo Coletivo da Movex 
(Lafarge). O sindicato foi contrário. Confira a seguir os principais 
itens acordados:

É mais uma vez a terceirização explorando os trabalhadores. 

Continuam sendo negociados os Acordos Coletivos da 
Lapa Vermelha, Incopre e Holcim. Assim que tivermos posição, 
comunicaremos.

Reajuste salarial de 6,22%, retroativo a janeiro/15;
Reajuste do ticket para R$ 244,00 (6,22%), SEM RETROATIVO;
Abono de R$ 245,00 em ticket
Mesmo valor de PLR com pagamento único. Vamos definir a 
data. 
Manutenção das demais cláusulas do Acordo anterior. 

•
•
•
•

•

Em negociação

Fechado Acordo da Movex 
(Lafarge - Matozinhos)

Assim como acontece todos anos, o SINTICOMEX 
está convocando todos os trabalhadores sindicalizados 
da nossa categoria, de acordo com o nosso Estatuto, para 
prestação de contas de 2014 e previsão orçamentária 
para 2016.

Data: 26/06/15 (Sexta-feira)
Horário: 17:00 horas em primeira convocação e 17:30 

horas em segunda convocação
Local: Sede do SINTICOMEX 

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVOCAÇÃO

Os advogados do SINTICOMEX, Dr. Jeziel Rodrigues e Dr. Mauro 
Alessi ajuizaram ações coletivas contra várias empresas de nossa 
categoria. Confira a seguir qual a posição atual das principais causas:

Finalmente começaram os levantamentos periciais para apuração 
da necessidade de pagamento de adicionais de insalubridade e de 
periculosidade aos trabalhadores da LAFARGE. Nos próximos dias, a 
empresa indicada pelo perito judicial vai realizar, na fábrica, medições dos 
níveis de ruídos, de poeiras, de vibração e outros. Embora o sindicato 
esteja acompanhando, de perto, todos os levantamentos, é muito 
importante que os trabalhadores também fiquem alertas e não deixem de 
mostrar a realidade para o perito, não permitindo que nada seja escondido 
dele.

No julgamento do Recurso Ordinário no Tribunal Regional do Trabalho 
da 3ª Região, o SINTICOMEX obteve sucesso absoluto e a HOLCIM foi 
condenada a pagar a todos os trabalhadores que laboram em extensão de 
adicional noturna após às 05:00h, mesmo aqueles que iniciaram o turno 
após as 22:00h, o adicional noturno de 60%, a partir de 06/05/2009 até 
o final da ação. Apesar do evidente e concreto direito dos trabalhadores, 
a HOLCIM recorreu da decisão para o Superior Tribunal do Trabalho, em 
Brasília, que deverá julgar o processo nos próximos meses. As chances 
de vitória dos trabalhadores neste recurso são muito grandes.

A próxima vinda do Dr. Arlindo, advogado previdenciário, e sua equipe 
a Pedro Leopoldo será no dia 28 de maio. Compareça para esclarecer 
suas dúvidas a respeito deste assunto. 

Com a perícia já finalizada e definidos os trabalhadores dos setores 
que realmente necessitam de recebimento de adicionais de insalubridade 
e de periculosidade, a INCOPRE conseguiu adiar o julgamento da ação 
coletiva proposta pelo SINTICOMEX, alegando que teria corrigido alguns 
problemas apontados pelo perito judicial. Após nova diligência pericial, no 
final de abril, o perito concluiu que a empresa passou a fornecer, com 
maior intensidade, creme protetor para os mecânicos de manutenção 
elétrica/mecânica e declarou que a partir de janeiro de 2015 estes 
trabalhadores não possuem o direito ao adicional de insalubridade por 
este agente, mas manteve o direito pela radiação ionizante. A audiência 
de instrução e julgamento será no dia 15/10/2015.

Como a AP Conserv encerrou contrato de terceirização com a BH 
AIRPORT, dispensou todos os trabalhadores, em 04/01/2015, e nada 
pagou aos obreiros, o SINTICOMEX ajuizou ação coletiva para garantir 
os direitos dos trabalhadores com a contratante BH AIRPORT. Realizada 
a primeira audiência, no final de abril, a contratante demonstrou interesse 
em fazer acordo para pagar os trabalhadores, mas a Ap Conserv não 
apresentou as informações necessárias para se buscarem os valores 
de cada trabalhador. Nova audiência vai acontecer em maio e espera-se 
que o problema seja resolvido, de um jeito ou de outro. Este é mais um 
exemplo do quanto a terceirização é prejudicial ao trabalhador.

Continua indefinida a data do início da perícia judicial, para se apurar 
quais trabalhadores da EIMCAL necessitam do recebimento dos adicionais 
de insalubridade e de periculosidade. O primeiro perito foi substituído 
porque queria cobrar um valor muito elevado. Surpreendentemente, 
também o segundo apresentou proposta de honorários, cujos valores  
são muito superiores aos que os peritos das outras ações coletivas do 
SINTICOMEX estão cobrando. A EIMCAL fez uma proposta de redução 
e se aguarda a resposta do perito. Apesar da demora, se na ação o 
SINTICOMEX conseguir provar os direitos dos trabalhadores, a empresa 
terá que pagar adicionais de insalubridade e de periculosidade de 
09/09/2009 até o final da ação.

Serão iniciadas, nos próximos dias, as medições de agentes 
insalubres e perigosos no ambiente de todos os trabalhadores da 
INTERCEMENT. Estas medições, que serão feitas por empresa indicada 
pelo perito judicial, serão acompanhadas, de perto, pelo SINTICOMEX e 
serão a base para o PPRA 2015 e para a perícia na ação judicial proposta 
contra a INTERCEMENT. Durante a colheita de dados, os trabalhadores 
deverão também ficar atentos e colaborarem no sentido de não deixarem 
que nada seja escondido ou maquiado, pois o que se busca é a verdade 
do ambiente de trabalho, para se garantir adicionais de insalubridade e 
de periculosidade aos trabalhadores que realmente possuem este direito.

O SINTICOMEX ajuizou ação de cumprimento contra a LAFARGE 
porque alguns setores da fábrica tiveram trabalhadores terceirizados, 
contrariando os Acordos Coletivos de Trabalho que proíbem terceirização 
de atividade meio-fim e fim da empresa. O objetivo da ação é que os 
trabalhadores de algumas das terceirizadas na fábrica sejam contratados 
diretamente pela LAFARGE e que as diferenças de salários e benefícios 
sejam pagos a eles, referente aos últimos 5 anos. Já houve a primeira 
audiência e a segunda ocorrerá somente no dia 05 de maio de 2016, 
mas a expectativa de vitória é muito grande, uma vez que o direito destes 
trabalhadores não depende da lei de terceirização que foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados e está sendo discutida no Senado, mas somente 
dos acordos em que o SINTICOMEX firmou com a empresa.
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