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Ameaça aos aposentados
O governo interino de Michel Temer está 

provando que prefere os patrões aos trabalhadores. 
As entrevistas dos seus ministros são no sentido 
de privilegiar o capitalismo (os patrões) e ameaça 
retirar benefícios dos brasileiros. 

Infelizmente, uma “velha raposa” ou raposas da 
oligarquia brasileira da elite estão no poder. 

No último dia 8 de julho, foi editada a Medida 
Provisória 739/2016 que trata de mudanças no 
que diz respeito ao auxílio doença, aposentadoria 
por invalidez. Os segurados serão chamados, no 
máximo de dois em dois anos, para uma nova 
perícia. Se eles se recusarem, terão o benefício 
suspenso. Da mesma forma, se for considerada a 
capacidade laborativa, osegurado terá o benefício 
cancelado, respeitando algumas regras de 
transição. O pior é que a medida premia o médico 
em R$ 60 por perícia feita em aposentados por 
invalidez. As licenças do auxílio doença passam a 
ter validade máxima de quatro meses se não for 
colocado pelo médico o prazo da “alta programada”. 

Em relação às aposentadorias normais, o 
governo está ameaçando criar idade mínima para 
aposentadoria de 65 anos para ambos os sexos. 
Querem ainda aprovar a terceirização irrestrita 
para todas as funções em uma fábrica. Ainda há 
várias outras ameaças, mas elas estão sendo 
encaminhadas. 

Isto representa e representará a maior derrota 
da classe operária da história do país. 

Sabemos que a crise econômica é grave, mas 
os trabalhadores não podem ser sacrificados. A 
corrupção e o suborno foram praticados por alguns 
políticos e empresas. 

Vamos à luta! Vamos resistir! Temos que 
combater o desemprego e não permitir retrocessos!

Wilson Geraldo Sales da Silva
Presidente do SINTICOMEX 

Continuam em aberto as negociações dos Acordos Coletivos da Lafarge 
Holcim e Intercement. O sindicato já ingressou na Justiça e aguardamos a 
marcação da audiência para discutirmos os pontos destes acordos. Ambas 
insistem em reajuste salarial de ZERO por cento. 

A Fiemg deu por encerradas as negociações das Convenções Coletivas 
do setor extrativo e de marmoraria de 2015/16. O sindicato está tentando 
negociar com cada empresa destes setores um acordo coletivo direto para 
que os funcionários não fiquem sem reajuste. 

Já foi dada a largada para a Campanha Salarial 2016/17. Sabemos das 
dificuldades, mas queremos nossos reajustes justos. Vamos reivindicar, brigar 
se for preciso, caso contrário os patrões irão continuar nos explorando. 

Companheiros, não sejam robôs! As demissões acontecem 
independentemente de não haver aumentos salariais. Não abram mão dos seus 
direitos, afinal suas famílias precisam de suas rendas.

PRECON ENGENHARIA
Insalubridade e Periculosidade

Da mesma forma que a Precon Industrial, o SINTICOMEX 
também recebeu denúncias de descumprimento da legislação 
trabalhista referente aos pagamentos de adicionais de insalubridade 
e de periculosidade aos trabalhadores de manutenções mecânica 
e elétrica. Além disso, foi denunciado que a empresa não estava 
com os cursos de NR10, NR 33 e NR 35 atualizados, o que aumenta 
ainda mais os riscos para os trabalhadores. Diante desta realidade 
apresentada, o SINTICOMEX ajuizou ação coletiva para se comprovar 

PRECON INDUSTRIAL
Insalubridade e Periculosidade

Extensão do 
Adicional Noturno

Após ter recebido denúncias que alguns 
trabalhadores das manutenções mecânica 
e elétrica da Precon Industrial (os também 
“eletromecânicos”) estão expostos a agentes 
prejudiciais à saúde e/ou perigosos e que não 
estão recebendo os respectivos adicionais de 
insalubridade e de periculosidade, o SINTICOMEX 
ajuizou ação coletiva para garantir os direitos 
destes trabalhadores. Nos próximos dias irá à 
empresa o perito oficial da Justiça do Trabalho 
vistoriar o ambiente de trabalho, entrevistar alguns 
trabalhadores e realizar medições dos agentes 
nocivos à saúde. O SINTICOMEX nomeou um 
perito assistente para acompanhar, de perto, os 
trabalhos periciais. Mas apesar disso, é muito 
importante que a verdade não seja escondida 
debaixo do “tapete”. Todos devem colaborar para 
que a realidade seja mostrada ao perito e não 
permitir que tentem “maquiar” o local de trabalho.

Apesar do SINTICOMEX estar 
cobrando da empresa, há muito 
tempo, o pagamento da extensão do 
adicional noturno para quem trabalha 
no período noturno e labora após às 
05:00h, a Precon Industrial continuou 
omissa. Com isso, foi ajuizada ação 
coletiva na Justiça do Trabalho para 
exigir da empresa este pagamento. 
Já houve a audiência inicial e a 
próxima foi marcada para o início do 
ano que vem. Sendo vitoriosa a ação, 
o que espera o SINTICOMEX, todos 
os trabalhadores, inclusive aqueles 
que já saíram da empresa, que se 
enquadram nesta situação, receberão 
esta extensão do adicional noturno no 
período de junho de 2011 até o final 
do processo.

ACORDOS COLETIVOS

CAMPANHA SALARIAL 2016/17

o verdadeiro ambiente de trabalho e a necessidade da atualização dos 
cursos e do pagamento dos respectivos adicionais. Nos próximos 
dias, como na Precon Industrial,  o perito oficial da Justiça do 
Trabalho irá vistoriar a empresa, conversar com alguns trabalhadores 
e realizar medições de agentes insalubres. O perito assistente do 
SINTICOMEX irá acompanhar os trabalhos, mas todos devem ficar 
alertas para que a verdade não seja escondida. É importante não se 
permitir que tentem “maquiar” os fatos e afastar estes importantes 
direitos dos trabalhadores. Se durante os levantamentos periciais 
houver qualquer tentativa de se esconder a verdade, favor procurar o 
SINTICOMEX para podermos ajudar no que for possível.
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INVESTIMENTO

DISQUE SINTICOMEX
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ADVOGADO PREVIDENCIÁRIO

CRH

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
COM TRANSPARÊNCIA

Demissões a conta gotas

VEJA A TABELA DO PIS 2016: 2016-2017 do PIS

Vem aí o novo carro de som do SINTICOMEX

Faça sua denúncia

Cuidado com o seu FGTS
O número de demissões aumentou muito este ano. Confira a 

seguir quantos trabalhadores perderam seus empregos desde 
o início do ano nas principais empresas de nossa categoria, 
lembrando que este número reflete apenas as homologações feitas 
no sindicato, o que geralmente corresponde aos empregados que 
tinham mais de um ano de serviço na empresa:

O sindicato está investindo em um novo carro de som. O custo 
é alto, mas precisamos para a porta de fábrica e também para 
a comunidade. Será mais um investimento na luta em prol dos 
trabalhadores. 

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 determinadosetor, 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.

Os sindicatos surgiram para unir e lutar por melhores condições 
de trabalho e salários. Se você não sindicalizar e não apoiar seu 
sindicato, os patrões vão vencer a guerra. Não há luta individual, só 
a coletiva é capaz de conquistas para os trabalhadores. 

Sindicalize! Procure os diretores ou venha até a nossa sede. 
Trabalhador sindicalizado é trabalhador consciente e protegido!

A próxima vinda do Dr. Arlindo, advogado previdenciário, 
e sua equipe a Pedro Leopoldo será no dia 26 de agosto. 
Compareça para esclarecer suas dúvidas a respeito deste 
assunto.

Os trabalhadores mais antigos da CRH devem ficar atentos ao 
seu saldo total do FGTS. Com as inúmeras mudanças de razão 
social e CNPJ da empresa, algumas contas estão ficando ocultas na 
Caixa e, no momento, do pagamento da rescisão elas não aparecem 
para se fazer o levantamento do valor para fins rescisórios. 

O ideal, nestes casos, é que cada trabalhador demitido vá à 
Caixa e solicite um extrato analítico. Só através dele poderá se 
saber ao certo todas as contas existentes do Fundo de Garantia do 
Trabalhador. 

Recentemente, o SINTICOMEX ajudou a resolver o problema 
de um ex empregado que tinha ficado sem receber parte do Fundo. 

Total: 241 pais de família que perderam o emprego
A situação é preocupante, pois o número de demissões no ano 

passado também foi grande. 

Dados de 01/01/16 a 12/07/16
Precon Industrial: 71
Lafarge Holcim: 41
Intercement: 38
Movex: 30

Foi aprovada pela maioria absoluta dos 
sindicalizados presentes à assembleia, a 
prestação de contas do SINTICOMEX com 
o Balanço Financeiro de 2015 e Previsão 
Financeira para 2017.

Precon Engenharia: 19
Lapa Vermelha: 14
Incopre: 14
CRH: 08

Eimcal: 03
Funcional: 02
Belocal: 01

4 
 

verdadeiro ambiente de trabalho e a necessidade da atualização 
dos cursos e do pagamento dos respectivos adicionais. Nos 
próximos dias, como na Precon Industrial,  o perito oficial da 
Justiça do Trabalho irá vistoriar a empresa, conversar com alguns 
trabalhadores e realizar medições de agentes insalubres. O perito 
assistente do SINTICOMEX irá acompanhar os trabalhos, mas 
todos devem ficar alertas para que a verdade não seja escondida. 
É importante não se permitir que tentem “maquiar” os fatos e 
afastar estes importantes direitos dos trabalhadores. Se durante os 
levantamentos periciais houver qualquer tentativa de se esconder 
a verdade, favor procurar o SINTICOMEX para podermos ajudar 
no que for possível. 

Veja a tabela do PIS 2016:

 2016-2017 do PIS 

TABELA PIS 2016/2017 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ATUALIZADA) 
Calendário de pagamento do PIS 2017 para agências da Caixa: 

Aniversário Pode Sacar em: Até:
Julho 28/07/2016 30/06/2017 

Agosto 18/08/2016 30/06/2017 

Setembro 15/09/2016 30/06/2017 

Outubro 14/10/2016 30/06/2017 

Novembro 21/11/2016 30/06/2017 

Dezembro 15/12/2016 30/06/2017 

Janeiro e Fevereiro 19/01/2017 30/06/2017 

Março e Abril 16/02/2017 30/06/2017 

Maio e Junho 16/03/2017 30/06/2017 


