
BOLETIM CONSTRUÇÃO Nº 380 – MAR/16

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 Confins.

CONSTRUÇÃO 
CORREIOS

MALA DIRETA POSTAL
7380187601DR/MG

CLIENTE

Filiado a CUT

DE
VO

LU
ÇÃ

O

MALA DIRETA POSTAL

DR/

GARANTIDA

 Encontro dos 
sindicalistas na área do 
cimento em São Paulo

Estava agendado para o dia 01 
de março na Superintendência 
Regional do Trabalho em 
São Paulo a reunião entre os 
sindicatos dos trabalhadores e 
o Snic – Sindicato Nacional das 
Indústrias Cimenteiras, porém 
este último não compareceu ao 
encontro. 
 O objetivo da reunião 
é mostrar a união entre os 
sindicatos dos trabalhadores 
em cimento de todo Brasil para 
promover uma negociação 
conjunta com as cimenteiras, 
uma vez que as mesmas têm 
oferecido reajuste zero ou 
índices muito baixos. 
 Mesmo sem a presença 
dos representantes dos patrões, 
os sindicalistas que representam 
os trabalhadores se reuniram 
para traçar estratégias. 
Representando o SINTICOMEX, 
compareceu o diretor Rudiney 
Rodrigues da Silva, funcionário 
da Lafarge Holcim. 

NACIONAL
Reunião de negociação 
conjunta para 
cimenteiras

CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES 
SINDICAIS MANDATO 2016/2020
No próximo dia 13 de abril, acontecerão as 
eleições que irão eleger os componentes 
da Diretoria do SINTICOMEX para o 
mandato 2016/2020. 

Foi inscrita a chapa 1 com vários novos 
nomes. Confira a relação completa:

Chapa 1
Precon Industrial/Engenharia
Jonas Leandro Rocha Silva
Robest Luiz Caldeira
Wagner Vieira BatistA
Wilson Geraldo Sales da Silva

Intercement
Antônio Ferreira de Almeida
Ronei da Cruz Gonçalves
Roberto Mário da Cruz 

Eimcal
Cláudio Rogério Barbosa Pimenta 

CRH
Cássia Aparecida Cupertino dos Santos
Marcelo Diniz Jr.
Udembergue Jacó Braga

Lapa Vermelha
Antônio Geraldo Marçal

Lafarge Holcim
Alexsander Allisson de Carvalho
Alfredo Gonçalves Vieira Neto
Rudiney Rodrigues da Silva

Belocal
Helvécio da Costa Silva
José Luiz Corrêa
Aposentados

Quando e onde votar? 
Haverá urnas em todas as grandes 
empresas de 7 às 18 horas no dia 13 de 
abril (quarta-feira) e também na sede do 
SINTICOMEX. Nas empresas menores 
onde há sindicalizados, uma urna 
itinerante estará circulando durante o dia 
para coleta dos votos. 
Os aposentados devem votar na sede do 
SINTICOMEX de 8 às 18 horas. 

Quem pode votar?
Todos os sindicalizados da categoria 
precisam votar. Os aposentados 
sindicalizados são OBRIGADOS a votar, 
caso contrário serão retirados do quadro 
de associados. 

Sorteio 
Todos os que votarem estarão recebendo 
um cupom que dará direito a um sorteio 
de 3 (três) TV´s 32 polegadas. O sorteio 
acontecerá às 19 horas do dia 13 de abril 
na sede do SINTICOMEX e será aberto 
para quem quiser assistir. Os sorteios 
serão divididos da seguinte forma:

- 1 TV para os sindicalizados antigos 
que estão na ativa
- 1 TV para os aposentados 
sindicalizados
- 1 TV para quem sindicalizar no dia da 
eleição. 

Obs. Os novos sindicalizados 
participarão do sorteio, mas não 
poderão votar na eleição. 

Antônio Andrade Belotti
Antônio Márcio da Silva
José Maria Marcelo

 O SINTICOMEX continua 
negociando com a direção da Precon 
Industrial alguns benefícios para os 

PRECON 
INDUSTRIAL

Transferência do setor
 administrativo

trabalhadores que estão sendo transferidos 
para o escritório de Belo Horizonte. A empresa 
ainda não deu uma resposta definitiva. Assim 
que tivermos uma posição, comunicaremos 
através de nossos informativos. 
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NOVO VALOR DO 
SEGURO 
DESEMPREGO

CONVÊNIO

 Com o reajuste do 
salário mínimo, o teto do seguro 
desemprego mudou e agora é de 
R$ 1385,91. 
 Só lembramos que, no 
ano passado, mudaram as regras 
para ter direito ao benefício. Para 
o primeiro pedido, é preciso ter 12 
meses trabalhados nos últimos 
18 meses; para a segunda 
solicitação, o trabalhador tem 
que ter comprovado trabalho de 
9 meses nos últimos 12 meses. 
Já na terceira solicitação em 
diante, o prazo necessário para 
se ter direito ao seguro é de seis 
meses. 

 Recentemente, os advogados 
da equipe do Dr. Arlindo que cuidam 
dos processos de aposentadoria 
especial estiveram em atendimento 
no SINTICOMEX. Cerca de oitenta 
pessoas foram atendidas na 
oportunidade. 
A próxima vinda a Pedro Leopoldo será 
no dia 20 de maio. 

Recentemente, foram fechados os Acordos 
Coletivos da Construcom 2016 e o que ficou 
faltando do Acordo 2014/15 da Lafarge 
Holcim, além da convenção da construção 
civil. Confira os principais itens acordados:

Construcom
• Reajuste salarial de 7% retroativo a 
janeiro/16;
• Aumento do ticket para R$ 430,00;
• Manutenção das demais cláusulas do 
Acordo anterior. 

Lafarge Holcim 2014/15
• Reajuste salarial de 6,59% (já concedido 
em outubro/14, assim como demais 
benefícios);

 Já está em vigor o novo convênio 
médico do SINTICOMEX. Os sindicalizados que 
precisarem fazer consultas com cardiologista, 
neurologista, endocrinologista, pneumologista, 
Angiologista, Clínica Médica, Nutricionista 
terão um desconto especial sobre o valor das 
consultas e exames. 
 O responsável pelo convênio é o Dr. 
Gabriel Ferreira – cardiologista. Além dele, 
atendem na clínica os seguintes profissionais:
Neurologista- Dr. Ricardo Lana
Pneumologista – Dr. Samuel Ryan
Angiologia/Cirurgia Vascular – Dr. Igor César 
Dutra
Endocrinologia – Dra. Bruna Marisa
Clínica Médica – Dr. Samuel Ryan
Nutricionista – Mirian
 O atendimento acontece no Centro 
Médico – Rua Dr. Rocha, 837 – sala 03. Os 
sindicalizados devem apresentar a carteirinha 
do SINTICOMEX e documento com foto. O 
convênio também é extensivo aos dependentes. 

SINTICOMEX firma parceria 
com novo convênio médico

ACORDOS COLETIV0S

DISQUE SINTICOMEX
Faça sua denúncia 

Fechado Acordo da Construcom e 
a Convenção da Construção civil 

APOSENTADORIA 
ESPECIAL
Advogados de Santa 
Catarina fazem atendimento 
em Pedro Leopoldo

 Advogados de Santa 
Catarina em atendimento no 

SINTICOMEX 

 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. 

• Reajuste do ticket em 7,59% retroativo 
a outubro/14;
• Manutenção das demais cláusulas do 
Acordo Anterior;
O Acordo da Lafarge Holcim 2015/16 
ainda continua em negociação. 

Construção civil (até o fechamento 
desta edição(03/03) ainda faltava a 
assinatura da convenção).

•Reajuste salarial de 7% a partir de 
nov/15 (+) 4,4% a partir de fevereiro/16 
para os pisos salariais:

Novos pisos a partir de 01/11/15:
Servente: R$ 926,20
Vigia: R$ 957,00
Meio oficial: R$ 1067,00
Oficial: R$ 1416,80

Novos pisos a partir de 01/02/16:
Servente: R$ 965,80
Vigia: R$ 998,80
Meio oficial: R$ 1113,20
Oficial: R$ 1478,40
• Para os demais salários, reajuste de 
7% a partir de nov/15 (+) 2,6% a partir 
de fev/16
• Quem ganha mais de R$ 5000,00, 
acréscimo de R$ 350,00 a partir de 
nov/15 e (+) R$ 100,00 a partir de 
fev/16
• Manutenção das demais cláusulas do 
ACT anterior.

Demais Acordos
Continuam ainda em negociação os 
Acordos Coletivos 2015/16 da Lafarge 
Holcim, CRH, Polimix, Intercement, 
Lapa Vermelha e todas as convenções 
negociadas pela Fiemg.


