
 

ENTRE EM CONTATO COM O SINDICATO ATRAVÉS DO WHATSAPP, FAÇA SUA DENÚNCIA, TIRE SUAS DÚVIDAS! 
SEDE CAMPINAS: 19 981832523 
SEDE AMERICANA: 19 34615550   

 

Boletim informativo - hm 

Enquanto descansa carrega pedras... 

Isso é o que parece estar acontecendo com os trabalhadores nas obras da HM em Campinas e 

região. 

Como já dissemos anteriormente a construtora HM trata no seu marketing de inovação e 

tecnologia, porém, o que vimos na prática é a HM adotando velhos caminhos nas relações de 

trabalho, como por exemplos a precarização e a terceirização de sua mão de obra, hoje são 

cerca de mais de 300 trabalhadores terceirizados em seus canteiros de obras na região. 

Neste contesto a HM vem se expandindo e lançando seus novos empreendimentos, 

vangloriando-se de ser uma das maiores construtoras no segmento, consolidada no estado de 

São Paulo com mais de 135 mil unidades em seus empreendimentos e presente em 120 cidades, 

agora busca expansão em outros estados. 

Enquanto isso na sala de Justiça... Santos Batman! 

O Ministério Público do Trabalho de Campinas nos 

comunicou que recebeu denúncias de trabalhadores 

da Construtora HM pelo excesso de jornada de 

trabalho, o que está em desacordo com a lei 

09.05.02.01, além de denúncias relacionadas ao 

intervalo intrajornada, intervalo intrajornada e ao 

descanso semanal, ou seja, companheiros, o MPT 

solicitou ao sindicato para ficar de olho na HM.  

Isso é gravíssimo companheiros, iremos estar 

correndo todas as obras da Hm e levantando esta situação, e relatando ao MPT, pois há indícios 

de que a construtora vem exigindo que os trabalhadores fiquem até tarde em seus canteiros de 

obras, bem além da jornada extraordinária permitida, que é de duas horas diárias, bem como 

vem exigindo que alguns trabalhadores reduzam seu horário de refeições.      

O excesso de jornada é altamente prejudicial, pois favorece o acontecimento dos acidentes, 

deixa os trabalhadores em condição de exaustão, prejudica ainda mais a saúde do trabalhador 

e afeta sua capacidade laborativa, com isso o trabalhador deixar de estar mais tempo com sua 

família e acaba sendo privado de suas poucas horas de lazer e descanso.   

 



 

Não estamos ou somos contrários as horas extras, pois 

sabemos que estas legalmente realizadas ajudam muito, 

inclusive são elas  que muitas vezes nos tiram do sufoco , então 

para deixar bem explícito, o que estamos dizendo é que há 

indícios de excesso de jornada de trabalho nos canteiros de 

obras da HM, o excesso de jornada só  aumenta os lucros e 

patrimônios da HM, enquanto isso dados do IBGE apontam 

que atualmente a renda média dos trabalhadores é a menor 

dos últimos nove anos, companheiros já estamos perdendo 

nosso poder de compra para os famigerados patrões , não podemos perder  também nossa 

saúde para eles fazerem fortunas, nossa família depende do nosso trabalho , mas para trabalhar 

precisaremos de saúde e o excesso de jornada é altamente prejudicial  e mais cedo ou mais 

tarde a natureza cobra.  

enquanto isso, sobra mês no fim do dinheiro... 

Os últimos anos estão sendo muito difíceis para os trabalhadores e os patrões tem se 

aproveitado disso, sabem que o país está desgovernado, o desemprego é recorde, a fome assola 

milhões de brasileiros, a morte tem constantemente rondado nossas casas, o Covid vitimou 

muitas de nossas famílias, sem falar dos problemas que já tínhamos, quando sempre sobrava 

mais mês no final do dinheiro, ao contrário do patrão que sobra dinheiro no fim do mês. 

Portanto companheiros temos que resistir e avançar, lutar bravamente como classe 

trabalhadora, lutar contra o excesso de jornada e 

proteger nossa saúde pois, não somos patrões, não 

temos meios de produção, a única coisa que temos é a 

nossa força de trabalho. 

ENQUANTO ISSO, A LUTA CONTINUA COMPANHEIROS! 

Então companheiros, precisamos ficar atentos, o 

Sindicato vai continuar na cola da HM, e mantendo o 

Ministério Público do trabalho informado desta 

situação, se na obra que você estiver laborando, houver 

excesso de jornada de trabalho, denuncie ao sindicato, 

denuncie pelo WhatsApp 19 981832523 (Campinas), 

19 34615550 (Americana) ou pelo telefone 19 32342133 

ou pelas nossas redes sociais. 

E saúde é o que interessa... Nada de jornada excessiva.  


