
BOLETIM CONSTRUÇÃO Nº 369 – NOV/DEZ/13

INCOPRE EIMCAL

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

 Em janeiro, o SINTICOMEX 
começará a dar entrada nas ações 
que visam a reposição das perdas 
dos rendimentos do FGTS de 1999 
até 2013. Pela forma como vem sendo 
corrigido, o Fundo vem rendendo 
cerca de 3% ao ano. Se estivesse 
sendo corrigido pelo INPC, índice de 
infl ação, a média seria de 5,5% ao 
ano. 
         Todos que trabalharam com 
carteira assinada no período citado, 
sacaram ou não o FGTS, tem direito 
a requerer a correção infl acionária na 
Justiça Federal. Apesar da grande 
propaganda que estão fazendo sobre 
este assunto, o SINTICOMEX ressalta 
que, por se tratar de uma ação que 
envolve bilhões de reais, o Governo 
Federal deve recorrer até a última 
instância. Será um processo bem 
demorado (estima-se mais de cinco 
anos) e mesmo assim não há garantia 
de êxito, uma vez que ainda não 
há posição pacifi cada formada nos 
Tribunais Superiores em Brasília. 
 O atendimento, com os 
advogados do SINTICOMEX, será 
iniciado em 06 de janeiro com horário 
marcado, podendo ser agendado, 
imediatamente, pelo telefone 3662-
1050. 
         Os documentos necessários 
para a propositura da ação são os 

 Os funcionários da Incopre 
estão indignados com a falta de EPI´s 
(Equipamentos Individuais de Segurança) 
e também com a sujeira. O sindicato já 
reclamou sobre este assunto. 
 Também cobramos da empresa 
a promessa feita para a construção de um 
refeitório decente. É vergonhosa a atual 
situação a qual os trabalhadores estão 
sujeitos. O sindicato tomará providências 
judiciais cabíveis quanto às condições de 
trabalho. 

 Os trabalhadores da unidade 
de Prudente de Morais reclamaram e 
o SINTICOMEX discutiu com a direção 
da empresa a respeito da diferença do 
reajuste do ticket. Nos anos anteriores, 
os funcionários de São José da Lapa, 
que negociam acordo em outubro, 
estavam fechando um valor do ticket 
maior em relação ao de Prudente. Com 
isso, os trabalhadores da Eimcal fi cavam 
prejudicados durante todo o ano.

NACIONAL
Processos do FGTS

Revolta geral Conquista do SINTICOMEX 

seguintes: 
-Cópia Carteira de Identidade e CPF; 
-Cópia Comprovante de Endereço; 
-Cópia do PIS/PASEP ou documento que 
informa o número (CEF);
-Cópia da CTPS (identifi cação e contratos 
entre 1999 e 2013);
-Extrato Analítico do FGTS entre 1999 
e 2013, emitido pela CEF (Caixa 
Econômica Federal); 
-Carta de Concessão do Benefício (para 
os aposentados).
Todos os interessados devem trazer as 
cópias dos documentos. 

NÃO SERÃO TIRADAS 
CÓPIAS NO SINDICATO. 

Não temos máquina para isso. 

Taxa cobrada pelo contador: R$ 50,00 
. Este valor é cobrado pelo profi ssional 
de contabilidade para elaboração da 
planilha de cálculo e deve ser pago no 
ato da apresentação dos documentos. 

BENEFÍCIO PARA OS 
SINDICALIZADOS:
Estes só pagarão a taxa de R$ 50,00 
do contador. Não serão cobrados 
os honorários advocatícios dos 
trabalhadores sindicalizados ao 
SINTICOMEX. 

NÃO SINDICALIZADOS:
Será cobrada a taxa inicial do contador 
de R$ 50,00 e, se houver sucesso na 
ação, honorários advocatícios.

Mais um ano está acabando. 
Empreendemos muitas lutas e conquistas 
com mais benefícios ainda. Não foi 
exatamente o que queríamos, mas foi o 
possível e foi positivo. 

 No ano que vem, o 
SINTICOMEX completa 30 anos de 
existência. Portanto, esta instituição 
construída com o dinheiro e luta dos 
trabalhadores é hoje uma referência 
nacional e internacional no meio sindical. 

 Há ainda muito a caminhar e 
conquistar. Depende da sua participação, 
do seu compromisso, principalmente 
sindicalizando, afi nal a maior parte dos 
benefícios que você recebe da empresa 
em que trabalha está nos acordos 
negociados pelo sindicato. 

 Sem o sindicato e seus acordos, 
infelizmente os patrões não dariam nada 
para você. 

 Desejamos a todos os 
trabalhadores e trabalhadoras da nossa 
categoria e às suas famílias um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo. Que 
Jesus ilumine sempre o caminho de todos 
nós. 

Wilson Geraldo Sales da Silva  
Presidente

COM A PALAVRA, 
O PRESIDENTE

2013: um ano de lutas 
e conquistas

          O sindicato pediu para que 
houvesse uma unifi cação no valor 
dos tickets das duas unidades e 
a empresa aceitou. Sendo assim, 
quando o Acordo Coletivo de 
São José for fechado, o que 
ainda não aconteceu, o valor do 
ticket também será concedido 
aos funcionários de Prudente de 
Morais, sendo paga a diferença 
retroativa a outubro/13.

         Esta é mais uma conquista 
do SINTICOMEX, seu maior 
parceiro. Sindicalize!
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PRECON

CONSTRUÇÃO CIVILACORDOS COLETIVOS

MOMENTO HISTÓRICO

HOLCIM (BRASIL)

PRECON INDUSTRIAL
 É muito ruim a atual condição do 
refeitório da Precon. O piso, os bancos 
e o aquecimento das marmitas são as 
principais queixas. Os trabalhadores não 
querem festa ou prêmios. Querem sim 
um refeitório digno e com alimentação 
boa, sem mexer no ticket. 
 Por que o pessoal do escritório 
tem alimentação e os da fábrica 
não? Queremos o ticket integral com 
alimentação.

 Já faz alguns dias que os operários da construção 
civil estão em greve em BH. Os sindicatos de todo estado 
estão apoiando o movimento que visa garantir melhores 
salários e condições de trabalho para o setor. 
 A Convenção Coletiva ainda está em negociação 
que acontece em conjunto em todo estado e o presidente 
do SINTICOMEX participa. Assim que tivermos novidades, 
comunicaremos. 

 Mesmo o SINTICOMEX acreditando que não era a proposta 
ideal aquela feita pela Intercement, os trabalhadores da Intercement 
a aprovaram em assembleia. 

Confi ra os principais itens acordados com a Intercement:
• Reajuste de 5,69% (infl ação) a partir de 01/10/2013, 
• Vale Alimentação de R$ 294,61 (duzentos e noventa reais), 
mantendo a participação de 10% dos Empregados (Valor Líquido de 
R$ 265,15);
• Fornecimento de alimentação
• Manutenção das demais cláusulas do Acordo Anterior.

Movex (Holcim)
• Reajuste salarial de 7,5% em julho/13. Para julho/14, reajuste de 
acordo com INPC + 0,5%
• Ticket 2013: R$ 390,00
• Ticket 2014: INPC + 0,5% (com mínimo de R$ 406,00)
• Desconto em folha ticket: 2013 – 3%  2014: 1%
• Manutenção dos demais itens do ACT anterior

Em negociação
 Até o fechamento desta edição (12/12), ainda continuavam 
as negociações dos Acordos da Holcim, Lafarge, Construcom, Central 
Ibec e Funcional (Holcim), além das Convenções da construção civil 
(Sinduscon) e aquelas negociadas pela Fiemg (Mobiliário, mármore 
e granitos, Cal e gesso, Produtos de cimento, além da cerâmica). 
 Estão difíceis este ano as negociações com os patrões. 
Estaremos informando as novidades em nossos boletins. 

 Foi assinado no último dia 20 de novembro, 
em Salvador, o Acordo Unifi cado para extração, 
Benefi ciamento e utilização segura e responsável do 
Amianto Crisotila 2013/15.
 O XX Encontro reuniu mais de 115 trabalhadores 
de diversas regiões do Brasil e consolidou a união de todos 
para continuação do uso seguro e saudável do amianto 
em todo país. 

 O SINTICOMEX e a CNTA 
(Comissão Nacional dos Trabalhadores 
no Amianto) já reclamaram da situação 
dos uniformes.  São velhos, rasgados 
e até, pasmem, já usados por outros 
setores. A Precon fi rmou compromisso 
com a CNTA de mudar a partir de 
janeiro. Se isto não acontecer, vamos 
pedir aos trabalhadores que não 
aceitem a situação. Vamos protestar!

Nesta quarta, 11/12, foi realizada a segunda reunião na 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, em Belo 
Horizonte, entre sindicatos de Pedro Leopoldo, Barroso, 
representantes da Holcim e a Chefe do Setor de Mediação 
da SRTE, para tratar do CREST. 

 A poeira e os resíduos 
que podem provocar doenças 
graves continuam incomodando 
os trabalhadores da argamassa 
e o setor VC. Se a Precon não 
resolver, chamaremos o Ministério 
do Trabalho. Isto é uma falta de 
respeito. Uma vergonha!

Problemas no refeitório

Greve em Belo HorizonteFechados acordos daIntercement e Movex (Holcim)

Assinado novo Acordo de Uso Seguro 
e Controlado do Amianto

Empresa reafi rma sua falta de 
respeito aos funcionários

Uniformes Poluição

 Mostrando mais uma vez sua atitude desrespeitosa e 
infl exível, a empresa reafi rmou sua posição de manter o atendimento 
aos funcionários em todas as questões diretamente com o CREST, na 
Colômbia. 
 Com o impasse, a Dra. Alessandra Parreiras, a pedido do 
SINTICOMEX e do sindicato de Barroso, por esta atitude da Holcim de 
violar os direitos coletivos, vai encaminhar a questão à Procuradoria 
Regional do Trabalho da 3ª Região para adoção das providências 
cabíveis. Na prática, isto quer dizer que haverá um inquérito para 
apuração das nossas denúncias pelo Judiciário. Quem sabe os 
“gringos” aprendam a respeitar as leis brasileiras?


