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Os trabalhadores precisam se 
prevenir e se limitar a serem profissionais. 
Cumprir tarefas e respeitar as chefias é 
dever de todos nós. Agora, lutar por um 
salário e condições de trabalho melhores 
é direito dos empregados. Trabalhem 
sim, mas não se esqueçam de lutar por 
vocês. 

 Faça seu serviço, mas não seja 
puxa saco, traidor ou entregador dos 
colegas. O nosso sindicato é classista, 
ou seja, defende que cada trabalhador 
seja amigo, fiel ao seu companheiro de 
trabalho. Você não é “colaborador”, é 
um profissional que vende a sua mão 
de obra. Sua família não é a empresa. 
Com os familiares, você tem relações de 
afeto, amor, carinho. Já no seu ambiente 
de trabalho, você deve ser apenas um 
trabalhador. Seu colega de serviço é 
companheiro e esta palavra significa 
aquele que partilha o mesmo pão, que 
trabalha junto para ter salário e boas 
condições de trabalho para si mesmo e 
sua família. 

 Cuidado, porque tapinha nas 
costas e puxa saquismo não enche sua 
barriga e nem da sua família. 

Wilson Geraldo Sales da Silva  
Presidente
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• Reajuste salarial: Inflação 6,77% (+) 
2,23% de aumento real = 9%
• Piso salarial reajustado em 9%: 739,00
• Aumento do ticket de R$410,00 para 
R$ 470,00 (reajuste de 14,63%)
• Reforma nos banheiros/vestiários/
refeitório começa no mês que vem
• Bolsa de Estudos: Está sendo ampliado 
de acordo com os cursos do interesse e 
estratégia da empresa;
• Condições ambientais: A Diretoria está 
estudando
• Manutenção das demais cláusulas do 
ACT anterior

A Diretoria do SINTICOMEX resolveu 
investir em ações coletivas (aquelas 
em que o sindicato substitui os 
trabalhadores) sobre insalubridade, 
periculosidade, adicional noturno, 
terceirizações ilegais e outros. 
Se você, companheiro, tem alguma 
sugestão ou reclamação, nos 
procure. Se seu patrão não cumpre a 
Legislação, denuncie que tomaremos 
as providências. 

 Foi fechado neste mês de 
maio o Acordo Coletivo 2013/14 da 
Lapa Vermelha e da Unical. Confira os 
principais itens acordados: 

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 
2012 e previsão orçamentária para 2014.

Data: 28/06/13 (Sexta-feira)
Horário: 17:30 horas em 
primeira convocação
Local: Sede do SINTICOMEX 

O SINTICOMEX foi à fábrica cobrar 
a construção de um refeitório. A 
empresa disse que em breve irá 
apresentar o projeto. 

 Toda jornada de trabalho 
deve ser definida pela CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas) 
ou por Acordo ou Convenção 
coletivas. Portanto, Banco de Horas 
só tem validade se constar neste 
acordo. Há empresas que fazem um 
Banco de Horas, principalmente de 
horas extras. Isto é ilegal. Denuncie 
ao sindicato!

ACORDO COLETIVO
Lapa Vermelha/Unical

Ser profissional é obrigação, 
já puxa saco e traíra.....

Refeitório

Banco de Horas
Patrões sofrerão ação
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LAFARGE

Várias atitudes estranhas estão 
marcando a Lafarge nos últimos 
tempos. Terceirizações ilegais, 
repressão e não pagamento de 
insalubridade são algumas das 
reclamações atuais. Além destas, 
podem-se somar as demissões 
imotivadas, horário insuficiente para 
tomar banho ao final da jornada 
e plano de saúde que não atende 
a contento. Esta é a Lafarge, a 
empresa dos franceses. Isto mesmo. 
Os criadores de alguns conceitos 
básicos de democracia não agem no 
Brasil de forma regular. 

Os trabalhadores de Matozinhos já 
não aguentam mais tantas promessas, 
repressão e salários baixos. O 
SINTICOMEX já reclamou, mas não 
adianta. Vamos tomar atitudes judiciais. 
Mas é necessária uma ação conjunta. 
Os empregados precisam apoiar o 
sindicato e reclamar com suas chefias. 

 Há uma reclamação 
generalizada em relação ao excesso 
de horas extras do pessoal da 
manutenção elétrica e mecânica nos 
últimos meses. 
Houve uma redução depois que a 
gerência geral da empresa interveio, 
porém ainda há um grande montante 
sendo realizado no setor. 

Já está virando “gato”!

Horas extras

ATENDIMENTO

 Todas as segundas, quartas 
e sextas há atendimento do setor 
Jurídico no SINTICOMEX. Dr. 
Jeziel e Dr. Mauro se revezam para 
atender os trabalhadores em causas 
trabalhistas e causas cíveis. O horário 
de atendimento é de 9 às 16 horas. 
Compareçam!

 O SINTICOMEX oferece aos 
trabalhadores de todas as categorias 
uma prestação de serviços na área 
trabalhista. Se você quer fazer um 
cálculo de rescisão trabalhista, de 
férias ou mesmo tirar uma dúvida geral 
neste quesito, compareça ao sindicato 
e converse com o Geraldo. Todas as 
segundas e quintas de 8 às 12 e de 
13:30 às 18 horas. 

 O SINTICOMEX se reuniu 
com a direção da Precon para falar 
sobre as condições de trabalho dos 
funcionários do setor VC e argamassa. 
Ruído e poeira são fatores de risco. 
O galpão da VC é fechado e a poeira 
gerada pela composição da matéria 
prima nos preocupa. No caso da 
argamassa, a poeira é a grande vilã. 
Já reclamamos outras vezes e agora 
queremos uma solução. 
 A Precon ficou de nos dar 
uma resposta. Companheiro, fique 
atento! É sua saúde que está em jogo!

 A PPR da Precon é um dos 
mais baixos da categoria. O sindicato 
já protestou. Precisamos lutar contra 
esta exploração. Acreditamos que o 
benefício deveria ser de, pelo menos, 
1,5 salário nominal. 
 O piso salarial é uma 
vergonha: R$ 700,00. A Precon precisa 
rever sua prática salarial. Vamos lutar 
juntos!

 Na última edição do 
“CONSTRUÇÃO”, reclamamos que 
não havia água mineral nas duas 
Precons. A Precon Material de 

Construção já fornece água mineral em 
todos os setores. Pedimos desculpas 
pelo equívoco. 
 E agora Precon Engenharia, 
e você? Vai continuar oferecendo água 
ruim aos seus funcionários?
 

No próximo dia 13 de junho, o Dr. 
Arlindo Rocha, advogado catarinense 
especializado em aposentadoria 
especial, estará no SINTICOMEX 
para atendimento de quem já entrou 
com processo para revisão de 

aposentadoria e tenha alguma dúvida, 
bem como para aqueles que ainda 
pretendem requerer o benefício. 
É preciso deixar claro que estas 
ações são demoradas, uma vez que 
dependem de análise do Judiciário 
brasileiro. Assim que formos tendo 
notícias, vamos comunicando aos 
interessados. 

Advogados no SINTICOMEX

Cálculos trabalhistas

Aposentadoria especial

Situação inadequada

Esclarecimento

Funcionários querem 
melhores salários e PPR

PRECON MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO/
ENGENHARIA 

Se você trabalha em qualquer 
empresa da área da construção, 
mobiliário ou da extração na 
nossa região e constatar alguma 
irregularidade, deve denunciar ao 
SINTICOMEX. Sua identidade será 
mantida em sigilo e os funcionários 
e diretores do sindicato irão apurar 
o que está acontecendo e cobrar 
respostas da empresa.

A denúncia poderá ser 
feita pessoalmente na sede do 
SINTICOMEX, Rua São Sebastião, 
147 – Centro – Pedro Leopoldo, pelo 
telefone 3662-1050 ou por e-mail 
sinticomex@sinticomex.org.br.

Companheiros da categoria em 
geral, caso esteja havendo algum 
problema em seu setor e vocês 
quiserem marcar uma reunião com 
o sindicato, basta ligar e agendar 
esta reunião. Vamos lutar juntos!

DISQUE SINTICOMEX

PRÉ-APOSENTADOS E APOSENTADOS

PRECON MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO


