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O SINDIROCHAS É TERRORISTA

10 MIL ATENDIMENTOS EM 10 MESES!
O Sindimármore está provando porque é um

dos sindicatos mais combativos e porretas do
Movimento Sindical: de janeiro a outubro deste
ano já fez exatos 9.770 atendimento, numa média
de quase 1 mil atendimentos por mês na sedes,
sub-sedes e postos de atendimentos do Sindicato
espalhados pelo Estado.

Nos atendimentos estão incluídos tratamentos
odontológicos, homologações de rescisões de
contratos e assessoria jurídica.

Diretores e trabalhadores do
Sindimármores estão orgulhosos,
 mas ainda não estão satisfeitos e vão trabalhar
muito mais para bater essa marca em 2011.

VALEU COMPANHEIROS!

PRESTANDO CONTAS: O SINDIMÁRMORE FEZ CERCA DE

NÃO FIQUE SÓ... FIQUE  SÓCIO  DO SINDIMÁRMORE!

SEDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Homologações de rescisões de contrato:  151
Atendimentos odontológicos:  1.362
Atendimentos jurídicos:  1.400 atendimentos.

Destes, 41 geraram novos processos na Vara do
Trabalho

Empresas convocadas para discutir irregula-
ridades e denúncias feitas ao Sindicato:  58

SUPERINTENDÊNCIA
Foram encaminhados 48 ofícios  de denúncias e

irregularidades à Superintendência Regional do Tra-
balho e Emprego de Cachoeiro de Itapemirim (SRTE)

SUB-SEDE VITÓRIA

Atendimentos odontológicos:  609
Atendimentos jurídicos:  420 atendimentos e 32
novos processos
Homologações de rescisões de contrato:  307
Empresas convocadas para discutir irregularida-
des e denúncias feitas ao Sindicato:  43

SUB-SEDE NOVA VENÉCIA

Homologações de rescisões de contrato:  202
Atendimentos odontológicos:  913
Atendimentos jurídicos:  523
Empresas convocadas para discutir irregularida-
des e denúncias feitas ao Sindicato:  56, sendo
que 6 foram convocadas mais de duas vezes.

E vamos aos números:



DIRETORIA EXECUTIVA
Aguinaldo Grillo  – Presidente
Reginaldo Célia – Vice-presidente
Bernardo do Nascimento – 2º Vice-presidente
Messias Morais Pizeta  – Secretário Geral
Amarildo Siqueira de Oliveira – 2º Secretário
Fidelcino Pereira de Oliveira  – Tesoureiro
José Carlos Tagliaferro  – 2º Tesoureiro
Gildo de Abreu – Diretor de Coordenação
José Lourenço – Diretor de Cursos e Promoções
Jair Alves de Miranda  – Diretor Saúde e
Previdência
E-mail: sindimarmore@sindimarmore.com.br
Jornalista: Júnior Eler (MTB 01758ES)
(E-mail: correiodoeler@yahoo.com.br)
Home Page: www.sindimarmore.com.br
Tiragem: 15 mil exemplares

EXPEDIENTE

Telefones sede e sub-sedes
(28) 3521-1244  /  (27) 3711-9657
(28) 3528-1896  /  (27) 3328-2779
(27) 3756-2372  /  (27) 3752-2591

O MARRETEIRO

O MARRETEIRO

NÃO FIQUE SÓ... FIQUE  SÓCIO  DO SINDIMÁRMORE!

SUB-SEDE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Homologações de rescisões de contrato: 299
Atendimentos odontológicos: 1.098
Atendimentos diretos ao trabalhador na recepção: 1.111
Atendimento jurídico:  426

SUB-SEDE COLATINA
Homologações de rescisões de contrato: 92
Atendimentos diretos ao trabalhador na recepção: 186
Atendimentos jurídicos: 81 Atendimentos

SUB-SEDE DE VARGEM ALTA
Homologações de rescisões de contrato: 109
Empresas convocadas para discutir irregularidades e
denúncias feitas ao Sindicato: 10
Atendimentos odontológicos: 653

PONTO DE ATENDIMENTO VENDA NOVA
Homologações de rescisões de contrato: 30

PONTO DE ATENDIMENTO CASTELO
Homologações de rescisões de contrato: 177

SEDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Homologações de rescisões de contrato: 151
Atendimentos odontológicos: 1.362
Atendimentos jurídicos: 1.400 atendimentos. Destes, 41

geraram novos processos na Vara do
Trabalho
Empresas convocadas para discu-
tir irregularidades e denúncias
feitas ao Sindicato: 58

MAIS ATENDIMENTOS

NÃO FIQUE SÓ...

FIQUE  SÓCIO  DO

SINDIMÁRMORE!

O Sindimármore lembra
que a Portaria 43, do Minis-
tério do Trabalho e Empre-
go, que dispõe sobre acaba-
mentos e corte a úmido,
PROÍBE a realização desses
serviços com sistema a
seco.

O Sindicato alerta ainda
sobre a Portaria 56 (Anexo
01 da NR-11), que dispõe
sobre Movimentação e Ar-
mazenagem de Chapas de
Mármore, Granito e Outras
Rochas. A Lei determina pro-
cedimentos de segurança em
fueiros, carro porta-bloco e
carro transportador, pátio de

estocagem, cavaletes, movi-
mentação de chapas com uso
de ventosas e movimentação
de chapas com cabos de aço,
cintas, correias, correntes e
uso de garras.

ATENÇÃO
O prazo para as adequa-

ções já venceram e poucas
empresas estão cumprindo a
Lei. O Sindimármore aperta-
rá a fiscalização neste mês
de dezembro e encaminhará
a lista das empresas que es-
tão burlando a Lei e prejudi-
cando os trabalhadores à Jus-
tiça do Trabalho.

É NóIS

na
LUTA!

direito nosso



NÃO FIQUE SÓ... FIQUE  SÓCIO  DO SINDIMÁRMORE!

O turno de 12x36 está PROIBIDO

A representatividade dos trabalhado-
res não basta apenas no Sindicato. Se-
não ficamos isolados. Portanto, nós lu-
tamos e conquistamos vagas em vários
conselhos municipais e instituições ofi-
ciais do Poder Público.

Em Cachoeiro de Itapemirim temos
representantes no Plano Diretor Muni-
cipal (PDM), Conselho Municipal de
Saúde, Conselho Municipal de Meio

O  TRABALHADOR
BEM  REPRESENTADO

Ambiente, Conselho Municipal do Tra-
balho, Conselho Municipal dos Defici-
entes Físicos, direção da Central Úni-
ca dos Trabalhadores e direção da
Fetraconmag.

Em Vargem Alta: Conselho Muni-
cipal do Trabalho, Comitê de Comba-
te a Dengue, Conselho Municipal do
Transporte Coletivo, Conselho Muni-
cipal de Saúde e Comitê da Bacia do

Rio Novo.
Em Vitoria: Conselho Municipal de

Meio Ambiente, Conselho Estadual de
Saúde e direção da CUT e da
Fetracommag.

Na Região Norte: Conselhos Mu-
nicipais do Trabalho, Comissão Per-
manente de Saúde e Segurança do Se-
tor de Rochas Ornamentais do Espíri-
to Santo, e direção e Coletivo Estadu-
al de Saúde da CUT.

REPRESENTAÇÃO
NACIONAL
Os diretores do Sindimármore par-

ticipa, ainda de forma efetiva da Co-
missão Permanente Nacional dos Tra-
balhadores do Setor Mineral, da sub-
comissão Permanente Nacional do Se-
tor de Mármore e Granito e do Grupo
de Trabalho para discutir possíveis al-
terações em alguns itens da NR-22.

Desde o dia 30 de abril de 2010 está
expressamente proibido pelo Ministé-
rio Público do Trabalho o turno de 12x36
no setor de mármore e granito.

Se alguma empresa vem insistindo
em praticar esta jornada, DENUNCIE,
trabalhador. Além de a empresa ter que
pagar multa altíssima, os trabalhadores
têm direito de no mínimo a 90 horas-
extras por mês – e todas com adicional
de 110%.

Não se esqueça, companheiro: nós do
SINDIMÁRMORE garantimos o que é
seu por direito, mas VOCÊ É O FIS-
CAL!

TURNO 8x16
As empresas que adotaram o turno de

8x16 com revezamento têm que con-
ceder intervalo de uma hora para ali-
mentação e descanso, de acordo com o
Artigo 71 da CLT, além de pagarem uma
hora-extra por dia trabalhado e duas ho-
ras-extras por noite nos horários de tra-
balho entre as 22h e 5h com adicional
de 50% (conforme Artigo 73, § 1° da
CLT).

E, atenção, essa jornada só é possí-
vel com 4 turmas. Já o turno de 6h que
prevê o Artigo 7°, § 14, tem que ser fei-
to com 5 turmas.

LEMBRAMOS...
...que essas determinações estão

convencionadas na nossa CCT 2010-
2011.

 DILMA LÁ!
A partir de 1º de janeiro Dilma

será a primeira mulher presidenta
do Brasil. Tudo indica que fará um
governo histórico, com a participa-
ção dos trabalhadores.

Nós, do Sindimármore, fazemos
parte desta história. E com muito
orglho.

Valeu, Dilma! Valeu Lula! A vitó-
ria também é nossa.

É



NÃO FIQUE SÓ... FIQUE  SÓCIO  DO SINDIMÁRMORE!

O SINDIMÁRMORE ESTÁ COMEMORANDO 1.667 NOVOS FILIADOS SOMENTE EM 2010

Sindicalizar-se significa...
... Mostrar que o trabalhador acredita no

trabalhador.
... Acreditar no Sindicato e fazer dele seu

representante legal junto ao patrão.
... Tornar sua entidade sindical mais forte e,

assim, garantir e avançar nos direitos conquis-
tados.

Se você ainda não faz parte dessa história de lutas e conquis-
tas, entre em contato conosco pelo telefone (28) 3521-1244  e
peça já a sua Carteirinha de Filiado.

Lembre-se que, filiado, você sempre terá prioridade no aten-
dimento. É importante também estar com suas obrigações sin-
dicais em dia.

NÃO FIQUE SÓ...
FIQUE SÓCIO DO SINDIMÁRMORE!

- Participar do dia-a-dia do Sindicato com
direito a voz e voto, encaminhando sugestões e
defendendo propostas.

- Usufruir de todos os benefícios ofereci-
dos pelo Sindimármore.

- Manter-se informado e fazer parte das
atividades e eventos dentro do Sindicato

O Sindimármore é um dos Sindicatos mais
combativos do Movimento Sindical justamente
por causa da união e mobilização de seus
sindicalizados. A nossa luta por mais qualidade
de vida é constante e coletiva.

O SINDICALIZADO

PODE

MENSAGEM DE FIM DE ANO
Final de ano é tempo de refletir sobre a vida, pFinal de ano é tempo de refletir sobre a vida, pFinal de ano é tempo de refletir sobre a vida, pFinal de ano é tempo de refletir sobre a vida, pFinal de ano é tempo de refletir sobre a vida, pensar em cada mo-ensar em cada mo-ensar em cada mo-ensar em cada mo-ensar em cada mo-

mento vivido pmento vivido pmento vivido pmento vivido pmento vivido para, levantar o saldo positivo de metas planejadasara, levantar o saldo positivo de metas planejadasara, levantar o saldo positivo de metas planejadasara, levantar o saldo positivo de metas planejadasara, levantar o saldo positivo de metas planejadas.....
NNNNNeste ano que está surgindo tão cheio de promessas e espeste ano que está surgindo tão cheio de promessas e espeste ano que está surgindo tão cheio de promessas e espeste ano que está surgindo tão cheio de promessas e espeste ano que está surgindo tão cheio de promessas e esperançaserançaserançaserançaseranças,,,,,

que venha marcado pque venha marcado pque venha marcado pque venha marcado pque venha marcado pela alegria, pela alegria, pela alegria, pela alegria, pela alegria, pela bem aventurança e realizaçõesela bem aventurança e realizaçõesela bem aventurança e realizaçõesela bem aventurança e realizaçõesela bem aventurança e realizações.....
Que o futuro abra as portas de todos os corações e auxilie os queQue o futuro abra as portas de todos os corações e auxilie os queQue o futuro abra as portas de todos os corações e auxilie os queQue o futuro abra as portas de todos os corações e auxilie os queQue o futuro abra as portas de todos os corações e auxilie os que
não estão prontos a snão estão prontos a snão estão prontos a snão estão prontos a snão estão prontos a se ape ape ape ape aperfeiçoar. Que serfeiçoar. Que serfeiçoar. Que serfeiçoar. Que serfeiçoar. Que se tornem corações fortese tornem corações fortese tornem corações fortese tornem corações fortese tornem corações fortes,,,,,

grandes e completos de otimismo, compreensão e força.grandes e completos de otimismo, compreensão e força.grandes e completos de otimismo, compreensão e força.grandes e completos de otimismo, compreensão e força.grandes e completos de otimismo, compreensão e força.
Que o ano que sQue o ano que sQue o ano que sQue o ano que sQue o ano que se pe pe pe pe passa possa sassa possa sassa possa sassa possa sassa possa se tornar ape tornar ape tornar ape tornar ape tornar apenas um rascunho dasenas um rascunho dasenas um rascunho dasenas um rascunho dasenas um rascunho das

coisas ruins que pcoisas ruins que pcoisas ruins que pcoisas ruins que pcoisas ruins que passamosassamosassamosassamosassamos, e que, ao exemplo das exp, e que, ao exemplo das exp, e que, ao exemplo das exp, e que, ao exemplo das exp, e que, ao exemplo das experiências vivi-eriências vivi-eriências vivi-eriências vivi-eriências vivi-
dasdasdasdasdas, possamos traçar novas metas, possamos traçar novas metas, possamos traçar novas metas, possamos traçar novas metas, possamos traçar novas metas, com força, coragem e, acima de, com força, coragem e, acima de, com força, coragem e, acima de, com força, coragem e, acima de, com força, coragem e, acima de

tudo, amor ao próximo.tudo, amor ao próximo.tudo, amor ao próximo.tudo, amor ao próximo.tudo, amor ao próximo.
Que nas FQue nas FQue nas FQue nas FQue nas Festas que sestas que sestas que sestas que sestas que se iniciam a Luz Divina do Menino Deus possae iniciam a Luz Divina do Menino Deus possae iniciam a Luz Divina do Menino Deus possae iniciam a Luz Divina do Menino Deus possae iniciam a Luz Divina do Menino Deus possa

brilhar em nossos coraçõesbrilhar em nossos coraçõesbrilhar em nossos coraçõesbrilhar em nossos coraçõesbrilhar em nossos corações.....
Um FUm FUm FUm FUm Feliz e Seliz e Seliz e Seliz e Seliz e Santo Nanto Nanto Nanto Nanto Natal. Um Ano Natal. Um Ano Natal. Um Ano Natal. Um Ano Natal. Um Ano Novo repleto de realizaçõesovo repleto de realizaçõesovo repleto de realizaçõesovo repleto de realizaçõesovo repleto de realizações. É o. É o. É o. É o. É o

que desque desque desque desque deseja os diretores e funcionários do eja os diretores e funcionários do eja os diretores e funcionários do eja os diretores e funcionários do eja os diretores e funcionários do SINDIMÁRMORE.

SINDIMÁRMORE


