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VAMOS JUNTOS NESSA LUTA

REAJUSTE DE SALÁRIO
O reajuste salarial da nossa Categoria sempre foi aci-

ma da inflação com ganho real – o que trouxe mais quali-
dade de vida para os trabalhadores.

INSALUBRIDADE
O Sindimármore no ano de 2005 conquistou o paga-

mento de insalubridade sobre o piso mínimo da nossa Cate-
goria, e não sobre salário mínimo conforme prevê a lei –
como acontece com outras Categorias. E mais: o Sindicato
conquistou ainda o pagamento de insalubridade retroativo
a cinco anos - conquista inédita no Brasil!

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
O Contrato de Experiência foi reduzido para 30 dias,

podendo ser prorrogado por igual período. Ou seja, no má-
ximo de 60 dias, enquanto a lei prevê 90 dias.

EMPREGADO ESTUDANTE
Sim, os direitos do empregado estudante também são

garantidos! Eles têm abonadas suas faltas em dias de pro-

Ao longo dos anos, muitos direitos foram mantidos e conquistados
nas nossas Campanhas Salariais. Vejam alguns dos principais:

QUEM LUTA,
CONQUISTA!

vas escolares desde que avisem o empregador, por escrito,
em formulário fornecido pela empresa, com 48 horas de
antecedência.

E mais: as férias do trabalhador estudante deverão co-
incidir preferencialmente com o período de férias escola-
res, exceto quando o próprio trabalhador solicitar diferen-
te, por escrito.

AUXÍLIO ESCOLAR
Os patrões têm que conceder, por ocasião do início do

ano letivo, um adiantamento de até 50% do salário base do
empregado que o solicitar, desde que ganhe até quatro sa-
lários mínimos, para aquisição de material escolar, com des-
conto em até cinco vezes sem acréscimos, aos emprega-
dos com filhos estudantes do ensino fundamental.

ADICIONAL NOTURNO
O adicional noturno é de 30% da hora normal, pagos

até o final da jornada efetivamente praticada. A lei diz que
é de 25% entre 22h e 5h da manhã.

E continua na página 2...

COMEÇAMOS MAIS UMA CAMPANHA SALARIAL. UNIDOS E MOBILIZADOS, A VITÓRIA SERÁ NOSSA!

CAMPANHA
SALARIAL!

NÃO TIVEMOS

LUCROS...

NÃO SOMOS

MENTIROSOS...

E começa mais uma
Campanha Salarial. Nossa data
base é em maio, mas a luta já
começou. Esperamos que este ano
os ricos empresários não
empurrem as negociações com a
barriga, como aconteceu ano
passado e em anos anteriores.

A união e mobilização dos
trabalhadores são fundamentais
para que possamos sair vitoriosos
dessa Campanha Salarial. Então,
companheiros, fiquem atentos às
convocações do Sindimármore,
lutem por seus direitos que a vitória
será nossa!
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EXPEDIENTE
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(27) 3711-9657 - Colatina
(28) 3528-1896 - Vargem Alta
(27) 3328-2779 - Vitória
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(27) 3752-2591 - Nova Venécia

O MARRETEIRO

O MARRETEIRO

NÃO FIQUE SÓ... FIQUE  SÓCIO  DO SINDIMÁRMORE!

Na luta. De novo, e de novo...
Estamos na luta de novo, em mais uma

Campanha Salarial. Logo nos dois primeiros
meses do ano aconteceram quatro mortes no
Setor Mármore e Granito Capixaba, quatro
tragédias que abalaram a Categoria. Portanto,
além de reajuste salarial digno, manutenção e
avanço em diversos direitos, também vamos
priorizar a segurança nos locais de trabalho.
Para que possamos mudar essa triste realida-
de, são necessários investimentos em equipamentos, cursos de qualificação
do trabalhador e, sobretudo, bom senso dos patrões.

Os diretores do Sindimármore estão rodando os quatro cantos do nosso
Estado, fazendo assembleias setoriais, divulgando os  pontos de pauta que
foram encaminhado ao  Sindicato Patronal. Esperamos muito que os em-
presários não empurrem os trabalhos com a barriga e que fechemos logo a
Convenção Coletiva de Trabalho. Mas para isso é importante e fundamental
a união e mobilização dos trabalhadores. Se informem, participem das
assembleias, chamem os colegas. LUTEM! Quem luta conquista!

A nossa data base é em maio. Ano passado as negociações se arrasta-
ram até setembro. Os trabalhadores, claro, receberam o reajuste retroativo
a maio. Queremos acreditar que este ano será diferente e estamos traba-
lhando para isso. Os patrões estão cada vez mais ricos, e essa riqueza toda
gerada pelo mármore e granito e pelos trabalhadores é fartamente exposta
todos os anos na Feira Internacional do Granito. A nossa luta é para que
toda essa riqueza seja traduzida em mais qualidade de vida para os traba-
lhadores e suas famílias.

Messias Pizeta
Presidente do Sindimármore

CARTA DE REFERÊNCIA
O patrão fornece ao empregado

dispensado sem justa causa uma
Carta de Referência indicando as
funções exercidas e os cursos reali-
zados, desde que solicitada pelo
mesmo.

GARANTIA DE EMPREGO
Os trabalhadores têm garantia de

permanência no emprego por 24 me-
ses antecedentes do momento em
que possam requerer sua aposenta-
doria, desde que contem com mais
de três anos de tempo de serviço no
contrato vigente.

HORAS EXTRAS A 110%
Horas extras pagas com adicio-

nal de 110% para as trabalhadas a
partir da terceira hora diária, em tur-
no ininterrupto de revezamento que
excederem o autorizado na Conven-
ção Coletiva de Trabalho, nos dias
compensados, domingos, feriados e
dias de folga.

AVISO PRÉVIO ESPECIAL
Os empregados com cinco ou

seis anos de tempo de serviço ao
mesmo empregador terão direito ao
aviso prévio de 45 dias, inclusive o
indenizado. Qualquer que seja o avi-
so prévio, acima de 30 dias, será
sempre indenizado.

SEGURANÇA
Os estabelecimentos com seis ou

mais trabalhadores não poderão ope-
rar no setor de produção com ape-
nas um trabalhador na atividade.

As empresas são obrigadas a da-
rem cursos de qualificação e Equi-
pamento de Proteção Individual
(EPI) a todos os trabalhadores.

Lutem com a gente! Quer ver
mais direitos conquistados? Acesse:

...continuação da

página 2...

 www.sindimarmore.com.br



ONDE MORA O PERIGO EM NOSSO SETOR?
- Mineração - Minas e pedreiras, perfuração, acabamento de mármore e

granito a seco, nas moageiras e onde há poeira mineral suspensa.

TRATAMENTO - A silicose é uma doença grave, sem cura, responsável
pela invalidez e morte de vários trabalhadores. O que deve ser feito de imediato
é afastar o trabalhador da exposição à sílica e ter acompanhamento médico.

COMO EVITAR A SILICOSE?
É possível trabalhar em ambientes sem sílica. Para isso as empresas devem:
- Umedecer a perfuração de rochas, o torneamento, lixamento e outras

operações a seco, impedindo que a poeira fique no ar;
- Instalar sistema de umidificação (fazer toda perfuração e acabamento

com água);
- Separar os setores com paredes e vedações, dos locais que produzem

poeiras;
- Utilizar Equipamento de Proteção Respiratória (máscara) e outros EPI’s

indicados de acordo com a avaliação ambiental - só onde for comprovado que
não há viabilidade técnica de eliminação da poeira e outros agentes que causam
doenças.

O QUE É SÍLICA? - A Sílica é um mineral que está na maioria das
rochas, no quartzo, na areia e em outros materiais. O pó fino da Sílica surge na
moagem, trituração, jateamento, lixamento, perfuração e em outras operações
com materiais que contém o mineral. Atenção: nem todas as poeiras provocam
silicose, apenas aquelas que têm sílica.

AÇÃO - Cada grãozinho de sílica que chega aos pulmões provoca uma
pequena cicatriz e ali fica preso. De grão em grão, o pulmão vai endurecendo.
Na radiografia (chapa), começam a aparecer nos pulmões grãozinhos brancos,
que vão ficando cada vez maiores. A silicose costuma aparecer depois de alguns
meses – sendo uma doença progressiva e irreversível.

Previna-se contra a silicose

É o endurecimento dos pulmões,
causado pela poeira da Sílica respi-
rada durante o trabalho. Quando a
doença estiver avançada, podem apa-
recer também dores nas pernas, no
peito, na cabeça, além de emagreci-
mento. Os pulmões ficam fracos, fa-
cilitando o surgimento de outras do-
enças pulmonares, como a tubercu-
lose.

Sintomas:
Canseira, falta de ar, tosse, tontu-

ra e fraqueza.

Direitos dos
trabalhadores
- Exigir que em seu local de tra-

balho sejam tomadas medidas para
evitar a exposição à sílica, principal-
mente as de proteção coletiva
(umidificar ou sistema de exaustão);

- Receber todas as informações
devidas quanto à prevenção, bem
quanto ao seu estado de saúde
ocupacional com o devido acompa-
nhamento periódico;

- Receber gratuitamente a
vestimenta adequada, que deve ser
higienizada no local de trabalho, sob
responsabilidade da empresa;

- Ações da Cipa e Sindicatos;
- Denunciar às autoridades com-

petentes quaisquer irregularidades;
- Exigir a CAT sempre que sua

doença decorrer do ambiente de tra-
balho ou do acidente ocorrido nele.

Quem deve fiscalizar?
- Trabalhador, CIPA,  DRT, Ser-

viço de Saúde do Trabalhador.

AAAAATENÇÃOTENÇÃOTENÇÃOTENÇÃOTENÇÃO
Trabalhador, se observar alguma

situação de risco em seu ambiente de
trabalho, comunique ao seu chefe
imediato e a Cipa.

O QUE É SILICOSE?

NÃO FIQUE SÓ... FIQUE  SÓCIO  DO SINDIMÁRMORE!

SEJA FORTE E FORTALEÇA SEU SINDICATO: FILIE-SE!
NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO DO SINDIMÁRMORE

TRABALHADOR ORGANIZADO É TRABALHADOR SINDICALIZADO!



RESISTA - Não se deixe abater, converse com os amigos na em-
presa e sobretudo com a família quanto a acontecimentos e tipos de
relacionamento das chefias;

FORTALEÇA LAÇOS - O companheirismo, a boa amizade, a
sinceridade entre amigos, as relações afetivas que permitam haver con-
fiança para falar o que sente;

SOLIDARIEDADE - Ser solidário é fundamental. Entenda que
uma injustiça ou um ato arbitrário cometido contra o colega o afeta de
alguma forma. A solidariedade, no conjunto dos funcionários, propicia
maior capacidade para enfrentar situações adversas. A união entre os
trabalhadores é uma poderosa arma contra o assédio moral.

www.sindimarmore.com.br

Você sabe o que é assédio
moral? É o mesmo que violên-
cia moral: trata-se da exposição
de trabalhadores a situações
vexatórias, constrangedoras e
humilhantes durante o exercício
de sua função. Isto caracteriza
uma atitude desumana, violenta
e sem ética nas relações de tra-
balho praticada por um, ou mais
chefes contra seus subordinados,
visando desqualificar e

desestabilizar emocionalmente a
relação da vítima com a organiza-
ção e o ambiente de trabalho, pon-
do em risco a saúde e a própria
vida da vítima.

A violência moral ocasiona de-
sordens emocionais, atinge a dig-
nidade e identidade da pessoa, al-
tera valores, causa danos psíqui-
cos (mentais), interfere negativa-
mente na saúde e na qualidade de
vida podendo até levar à morte.

ASSÉDIO MORAL É IMORAL

REAJA! PROTEJA-SE DO ASSÉDIO MORAL

DENUNCIE!
Se você, trabalhador, está sen-

do vítima de assédio moral, não
fique calado, não aceite as humi-
lhações, DENUNCIE!

O Departamento Jurídico do
Sindimármore está à sua disposi-
ção. Ligue e faça a denúncia:
(28)-3521-1244 (Cachoeiro),
(27) 3711-9657 (Colatina), (28)
3528-1896 (Vargem Alta), (27)
3328-2779 (Vitória), (27) 3756-
2372 (Barra de São Francisco),
e (27) 3752-2591 (Nova
Venécia).

E MAIS:
Presenciou algum acidente que

os patrões querem esconder?
Não tenha dúvidas: DENUNCIE!

Sua saúde e segurança não
estão sendo garantidas nos locais
de trabalho?

DENUNCIE!

A IMPORTÂNCIA
DA CAT

A emissão da CAT (Comunica-
ção de Acidente do Trabalho) é um
direito do trabalhador E UM DE-
VER DA EMPRESA, previsto em
lei e regulamentado. O documento
é fundamental para o recebimento
de benefícios em caso de doenças
e acidentes de trabalho.

É através da CAT que a empre-
sa comunica ao INSS o acidente de
trabalho, e informa todos os dados
que serão necessários para o aten-
dimento previdenciário e trabalhis-
ta .

As empresas que negam emis-
são da CAT, ou preenchem erro-
neamente seu formulário, devem ser
denunciadas e podem ser multadas.

NÃO FIQUE SÓ... FIQUE  SÓCIO  DO SINDIMÁRMORE!
REPÚDIO!


