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Diante de várias reclamações 
dos trabalhadores ao longo de 
vários anos e do descaso da 
empresa em resolver os problemas, 
o SINTICOMEX resolveu ingressar 
na Justiça com ações coletivas 
de insalubridade e periculosidade 
englobando todos os funcionários 
da empresa. 

Para que possamos ter êxito, 
é preciso que, durante a perícia, 
os trabalhadores apontem para 
o perito os locais onde há maior 
perigo, relatem a falta dos EPI´s 
adequados. Somente com um 
trabalho em conjunto poderemos 
alcançar uma vitória nesta ação.

Há setores que ainda não 
recebem insalubridade, como o 
laboratório e o carregamento. 
O sindicato já tentou negociar. 
Também estamos tentando 
negociar as diferenças salariais 
entre os companheiros com a 
mesma função na unidade de 
Matozinhos.

Alguns empregados da Precon Engenharia 
têm queixado que a empresa está distribuindo 
uniformes usados e higienizados para os 
trabalhadores. 

O sindicato considera isso um absurdo, 
mas a Precon alega que isso é permitido pela 
Legislação e que adota tal medida, uma vez que 
alguns funcionários entram na empresa e ficam 
menos de uma semana. Desta forma, seria 
incoerente descartar aquele uniforme usado 
poucos dias. Assim, é feita uma higienização 
do mesmo para ser utilizado por outro colega. 

Estamos aguardando a empresa nos 
enviar a tal Legislação, mas consideramos uma 
falta de respeito com os trabalhadores ter que 
usar uniformes usados. 

Em tempo: os empregados da Engenharia 
reclamam também dos baixos salários, trabalho 
aos sábados, vestiários melhores e reivindicam 
transporte com mais qualidade.

Trabalhadores da VC e da argamassa 
estão indignados com as condições de 
trabalho, principalmente com a poeira. 
O sindicato já reclamou várias vezes e a 
empresa não resolveu. Estamos estudando o 
que fazer através do Ministério do Trabalho e 
Emprego.

Ao longo dos últimos anos, 
o governo vem aumentando o 
salário mínimo em um percentual 
superior à inflação. No entanto, os 
aposentados que recebem acima 
do mínimo estão tendo apenas a 
reposição do INPC. Com isso, os 
salários estão ficando cada vez 
mais defasados. 

Neste ano, o piso nacional 

Dados preliminares divulgados pelo Snic (Sindicato 
Nacional do Cimento) mostram que a venda de cimento 
no ano passado teve um aumento real de 2,3% em 
relação a 2012.

No período entre dezembro de 2012 e novembro de 
2013, as vendas atingiram o patamar de 69,9 milhões de 
toneladas. 

Assim sendo, companheiros, devemos cobrar das 
empresas maior comprometimento com os trabalhadores, 
pois são todos vocês que ajudam dia a dia as indústrias 
cimenteiras a atingirem os resultados positivos e nos 
acordos elas apresentam propostas muito baixas. 

E o nosso aumento real, patrão?
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O SINTICOMEX lança no dia 
11 de fevereiro o seu novo site. 
Mais prático e moderno, vamos 
poder ter uma interação diária 
com os trabalhadores. Estaremos 
atualizando com frequência as 
notícias referentes às empresas da 
categoria, bem como informações 
que sejam de interesse de todos. 

O trabalhador vai poder ter 
acesso a um link direto para fazer 
denúncias sobre as empresas que 
trabalha. 

As homologações continuarão 
podendo ser agendadas pelo nosso 
site. 

O que vai estar ainda mais 
eficiente será a nossa Agência 
de Empregos. Os empregadores 
poderão ter acesso aos profissionais 
cadastrados e os empregados 
poderão enviar seus currículos 
para se candidatar a uma vaga de 
emprego. 

Todos os acordos, convenções 
coletivas, convênios e outras 
informações do SINTICOMEX 
também estarão disponíveis no sítio, 
assim como os boletins “Construção”. 

Você pode fazer sua sugestão, 
reclamação ou denúncias contra 
as empresas. Vamos estar ainda 
mais próximos para esta interação 
sindicato-trabalhador

O endereço da nossa página 
é o mesmo www.sinticomex.org.br. 
Faça-nos uma visita!

NOvO SITe

aumentou 6,78%, passando para 
R$ 724 a partir de janeiro. Já os 
aposentados que recebem acima 
do mínimo tiveram um reajuste de 
apenas 5,76%.

Especialistas na área 
fizeram os cálculos e mostram 
um exemplo. Em 1991, quem 
se aposentou com dez salários 
mínimos, hoje recebe apenas 
quatro e daqui a 11 anos poderá 
chegar ao mínimo. Esperamos que 
o mínimo tenha uma valorização 
que cubra estas enormes perdas. 
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O sindicato continua recebendo a documentação dos interessados 
em ingressar na Justiça com os processos das perdas do FGTS de 
1999 a 2013. Durante este período, o Fundo vem sendo corrigido 
de forma errada e está rendendo 3% ao ano. Pelo INPC, índice de 
inflação, esta correção deveria ser de 5,5%.

Primeiramente, é preciso providenciar na Caixa o extrato analítico 
referente ao período de 1999 a 2013. Deve-se então tirar cópias da 
carteira de identidade, CPF, Carteira de Trabalho com os contratos 
vigentes neste período e PIS. 

De posse de todos os documentos e suas cópias, o interessado 
deve ligar para o SINTICOMEX no telefone 3662-1050 e agendar 
o atendimento.  As cópias já devem ser trazidas no momento do 
atendimento. Não tiramos xerox no sindicato. 

O custo inicial para pagamento do profissional que fará os cálculos 
do processo é de R$ 50,00 e deve ser pago assim que apresentar a 
documentação. 

Os trabalhadores sindicalizados ao SINTICOMEX não pagarão 
honorários advocatícios, somente esta taxa inicial.

No caso de não sindicalizados, serão cobrados os R$ 50,00 
inicialmente e os honorários advocatícios em caso de êxito na ação.

O SINTICOMEX acaba de assinar convênio com a 
MedPrev, uma empresa especializada em diversos tipos 
de procedimentos médicos. Todos os sindicalizados e seus 
dependentes poderão usufruir de descontos especiais em 
todos os procedimentos oferecidos. 

São diversos procedimentos que estão disponíveis 
para consulta na sede do sindicato, mas há consultas em 
diversas especialidades, bem como exames. 

Só para se ter uma ideia, se você for agendar uma 
consulta particular de cardiologia, a média de preço é R$ 
200,00. Pelo convênio, nosso associado pagará R$ 45,00.

O agendamento dos procedimentos pode ser feito pelo 
telefone 2516-1888. Todos os atendimentos são feitos em 
Belo Horizonte. 

É obrigatória a apresentação da carteirinha de sócio do 
SINTICOMEX e do documento de identidade. 

Trabalhadores da Movex e da Holcim em Assembleias de votação dos Acordos Coletivos

Nos meses de dezembro e janeiro, foram fechados alguns 
acordos e convenções. Confira a seguir os principais itens. 

Reajuste de 8,5% para quem recebe até R$ 2499,99
Entre R$ 2500,00 e R$ 3999,99 – 7,5%
Acima de R$ 4000,00 – 5,58%
Todos retroativos a novembro/13

Pisos salariais
Servente – R$ 809,60
Vigia – R$ 836,00
Meio oficial – R$ 932,80
Oficial – R$ 1236,40

Abono de assiduidade nas férias
O funcionário que tiver até 3 faltas injustificadas no período aquisitivo 
de férias terá direito a um abono correspondente a 80 horas de trabalho

Cesta básica com pelo menos 30 quilos de alimentos. 

Reajuste salarial de 8% a partir de nov/13
Pisos salariais
Grupo I – R$ 1200,00
Grupo II – R$ 901,48
Grupo III – R$ 831,48
Grupo IV – R$ 744,00 

Reajuste de 5,69% (inflação) a partir de 01/10/2013, 

Vale Alimentação de R$ 290,00 (duzentos e noventa 
reais),com fornecimento de alimentação (café da manhã 
e almoço);

Manutenção das demais cláusulas do Acordo Anterior.

2013/14:
Reajuste salarial de 6,97%
Ticket alimentação de R$ 350,00 com 3% de desconto 
em folha

2014/15:
Reajuste salarial de acordo com INPC + 0,5%
Reajuste do ticket pelo INPC, com desconto em folha 
de 1%
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Reajuste salarial de 7% a partir de nov/13
Horas extras de 100%
Abono de assiduidade nas férias
O funcionário que tiver até 3 faltas injustificadas no período aquisitivo 
de férias terá direito a um abono correspondente a ¼ do seu salário, 
com valor máximo de R$ 254,00

Construção civil

Mobiliário/Madeira

Intercement

Ainda estão em negociação os Acordos da Holcim, 
Lafarge, Construcom, Central Ibec e Movex (Lafarge). 
O SINTICOMEX tem insistido por melhores salários 
e condições de trabalho, mas as empresas estão 
dificultando as negociações este ano. Pressione na sua 
fábrica para fazer com que seu patrão faça uma boa 
proposta. 

O dentista Frederico Santana continua atendendo 
na sede do SINTICOMEX por preços especiais para 
sindicalizados e seus familiares. Basta ligar para 
o mesmo e agendar uma consulta e orçamento. O 
telefone é 3662-6059.

Em negociação

Funcional (Holcim) 
(Acordo para dois anos)

Fiemg
(cal e gesso/produtos de cimento/cerâmica/mármores e granitos

SINTICOMeX ingressa na Justiça com as 
perdas do Fundo de garantia

DeNTISTA

SINTICOMeX oferece convênio médico 
por preços mais baratos


