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O SINTICOMEX está completando 30 
anos em 2014. Atualmente, representamos 
cinco cidades, sendo elas: Pedro Leopoldo, 
Matozinhos, Prudente de Morais, Capim Branco 
e Confins. Nossa instituição é respeitada não só 
em nossa região, como em todo o país, além de 
alguns outros países. 

É com muito orgulho que dizemos que 
vários dos benefícios que os trabalhadores 
recebem hoje em dia são fruto de Acordos 
Coletivos (Ex. Ticket, cesta básica, plano de 
saúde, reajuste anual de salários, transporte, 
adicional de férias, adicional de horas extras, 
Prêmio Aposentadoria, Participação nos Lucros 
ou Resultados, dentre outros). 

Tudo isso demonstra a importância do 
sindicato, a eficiência e a competência de nossa 
instituição. 

Além de todas as conquistas, ainda 
ajudamos a comunidade em projetos 
beneficentes, atividades esportivas e religiosas. 

Companheiro, valorize seu sindicato. Seja 
sócio. Contribua para deixar ainda mais forte a 
entidade que te representa. 

O sindicato não é uma Diretoria. É uma 
instituição. É um patrimônio dos trabalhadores. 
Cabe a você lutar e se organizar. Nós somos o 
seu apoio. 

Leia nossos Acordos e Convenções que 
estão disponíveis em nossa página na Internet: 
www.sinticomex.org.br e você verá a importância 
de apoiar o SINTICOMEX.

Wilson Geraldo Sales da Silva
Presidente SINTICOMEX 
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Os trabalhadores do fibrocimento estão 
reclamando muito do comportamento de 
algumas chefias. O sindicato já cobrou 
posicionamento do gerente da área, mas ainda 
não vimos solução para este assunto. Também 
entendemos que a Comissão Interna do 
Amianto deve ter liberdade e prioridade perante 
a produção. Infelizmente, há reclamações de 
que alguns chefes estão tentando interferir 
neste trabalho, atrapalhando o andamento do 
mesmo.

Os funcionários da produção estão 
se queixando da forma injusta como foi 
elaborada a compensação de feriados e 
datas especiais, como Carnaval e dias de 
jogos da Copa do Mundo. Segundo eles, 
estão sendo prejudicados em relação ao 
esquema montado para compensação. 

Outra queixa é com relação ao tratamento 
da chefia. Alguns setores estão sofrendo 
com muita pressão e tratamento inadequado 
por parte dos seus superiores. 

PRECON INDUSTRIAL PRECON ENGENHARIA
Problemas de 
relacionamento

Compensação injusta

30 anos do SINTICOMEX

HOLCIM (BRASIL)

GERAL

O SINTICOMEX fechou um pré acordo 
com a Holcim a respeito do pagamento das 
diferenças do adicional noturno após as 5 
horas da manhã, retroativo aos últimos cinco 
anos. 

A empresa aceitou nossa argumentação 
e pagará 100% dos valores a serem 
apurados. Para isto, será elaborada uma 
planilha com nomes e valores. A audiência 
na Justiça está agendada para o dia 15 de 
julho, quando pediremos a homologação do 
Acordo. 

Daremos mais detalhes após o dia 15/07
O sindicato acredita ser uma vitória, 

afinal todos que têm direito receberão. 
Fiquem atentos aos próximos comunicados.

Vai ser realizado no próximo dia 12 
de agosto, na sede do SINTICOMEX, um 
Encontro com sindicalistas que representam 
os trabalhadores da Holcim e Lafarge em todo 
Brasil e na América Latina. O objetivo é discutir 
uma posição conjunta para levar à direção das 
duas empresas que irão se fundir no ano que 
vem. Vamos cobrar delas uma posição quanto à 
repercussão desta união em termos de emprego, 
de acordos e de administração em geral. Não 
queremos demissões e nem perder conquistas.

A equipe do Dr. Arlindo, advogado catarinense especializado em aposentadoria, esteve 
no SINTICOMEX no final de junho. Dezenas de pessoas foram atendidas. 

Se você tiver alguma dúvida sobre esta questão e quiser consultar ou ingressar com 
uma ação, deve procurar os advogados. A próxima vinda deles a Pedro Leopoldo será nos 
dias 28 e 29 de agosto.

Conquista do SINTICOMEX

SINTICOMEX realiza em 
agosto Encontro com 
sindicalistas da Holcim e 
Lafarge

APOSENTADORIA ESPECIAL/DESAPOSENTAÇÃO
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MOVEX (HOLCIM)

O Tribunal Regional do Trabalho deu ganho 
de causa no recurso impetrado pelo SINTICOMEX 
na ação de periculosidade dos trabalhadores 
da Movex que atuam na Holcim em operação de 
máquinas. No entanto, a empresa recorreu junto ao 
Tribunal Superior do Trabalho. O sindicato acredita 
na vitória, mas lembra que esta decisão ainda deve 
levar um bom tempo para acontecer.

SINTICOMEX consegue 
primeira vitória na Justiça

LAFARGE 
Os trabalhadores da Lafarge 

aprovaram o Acordo Coletivo 2013/14 
com a promessa da empresa de, em 15 
dias, já fazer uma nova proposta para o 
Acordo 2014/15. Este prazo já se esgotou 
e, apesar da insistência do sindicato, a 
empresa ainda não se manifestou. 

Sem contato
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ACORDOS 
COLETIVOS

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

EIMCALINCOPRE

Recentemente, foram fechados alguns acordos coletivos. Confiram os principais itens acordados para cada um:

Foi aprovada no final de junho com total transparência, a prestação de contas do SINTICOMEX 
relativa ao ano de 2013, bem como a previsão orçamentária para 2015. A aprovação aconteceu por 
unanimidade dos sindicalizados presentes. 

Recentemente, foram fechados alguns acordos coletivos. Confiram os principais itens acordados para cada um:

• Reajuste salarial de 6% retroativo a out/13 e 0,2% em 
junho14, sem ser retroativo a 2013

• Ticket alimentação: R$ 500,00 retroativo a out/13. Sobre o 
valor do retroativo de out/13 a maio/14, seria acrescido um 
valor de R$ 20,00ou R$ 300,00 no total

• Pisos salariais de R$ 980,00 e R$ 1185,00

Manutenção das demais cláusulas do ACT anterior

• Reajuste salarial de 5,56% (INPC) + 0,94% = 6,5%

• Ticket alimentação de 9,52%, totalizando R$ 230,00, 
mudando a coparticipação de R$ 1,00 para 1%

• PLR: Reajuste de 8%, passando para R$ 326,60

• Fornecimento de 3 conjuntos de uniformes

• Manutenção das demais cláusulas do Acordo anterior

• Reajuste salarial e nos benefícios de 
6% de 01/10/13 a 30/09/14 

• Reajuste de 7% no ticket e farmácia

• Carga extra no ticket de 50% do ticket 
já reajustado. 

• Abono único no valor de R$ 200,00

• Manutenção das demais cláusulas do 
ACT anterior

O SINTICOMEX se reuniu 
recentemente com a direção da Eimcal 
para tratar de irregularidades na jornada 
noturna, principalmente no que se 
refere ao pagamento das horas extras. 
A empresa ficou de estudar o assunto. 

Houve ainda a primeira audiência 
sobre a ação coletiva que o sindicato está 
movendo em nome dos trabalhadores 
da empresa pleiteando o pagamento 
de adicional de insalubridade e 
periculosidade. Nenhuma perícia, 
no entanto, foi marcada. Vamos 
comunicando o andamento do processo 
em nossos informativos.

Já foram realizadas as primeiras medições 
da perícia na Incopre em relação ao processo 
que pleiteia o pagamento de adicional de 
insalubridade e periculosidade. O sindicato 
estará acompanhando todas as etapas. 

Holcim (Brasil)

Lafarge Brasil Movex (Lafarge)

Irregularidade na jornada 
do pessoal de turno

Adicional de periculosidade e 
insalubridade

ENGEFORMA
Os trabalhadores da Engeforma que atuam 

no Aeroporto de Confins estão apreensivos. 
A questão é que desde o falecimento de um 
dos proprietários da empresa, eles não têm 
muita informação sobre o que acontecerá. Os 
salários chegaram a atrasar no mês passado 
e está sendo apurado se a empresa vem 
recolhendo o INSS e o FGTS dos funcionários 
para os órgãos responsáveis. Os funcionários 
já fizeram greve e estão em estado de atenção 
para saber o que irá acontecer. Estamos de 
olho!

Clima de apreensão

Assembleia que aprovou acordo da Holcim

INTERCEMENT

Alguns funcionários da 
mineração estão reclamando que 
a empresa não está cumprindo 
o período integral de intervalo 
para almoço. O problema é que 
o transporte entre a mineração e 
a fábrica demora e eles acabam 
perdendo tempo com isso. Já 
entramos em contato com a 
empresa e aguardamos uma 
posição. 

Os mesmos trabalhadores 
da mineração e também os da 
movimentação de materiais 
se queixam também dos 
baixos salários em relação aos 
mesmos profissionais de outras 
cimenteiras da região.

Problemas na 
mineração


