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Filiado à CNTSM, CUT e
FETRACONMAG

R$ 50 mil em prêmios
paraossindicalizados

EcomeçamosmaisumaCampa-
nha de Filiação. Preparem-se, com-
panheiros e companheiras, para amai-
or distribuição de prêmios da história
do Sindimármore para os filiados.

Serão sorteadas 20 TV’s de tela
LCD, 10 notebook’s, 10 tablet’s, 10
máquinas fotográficas digitais, 15 mi-
croondas, 20 ventiladores, 20
liquidificadores,20panelaselétricasde
arroz, 20 sanduicheiras, 20 grill’s, 20
churrasqueiras elétricas, 20mix’s e20
batedeiras, atingindo R$ 50 mil reais!

O sorteio acontecerá no dia 10 de
dezembro, às 9h, na sede do
Sindimármore em Cachoeiro. E aten-
ção: só poderão concorrer os sindica-
lizados ao Sindimármore ou quem se
filiar até o dia 30 de novembro.

FILIAÇÕES
Para se filiar, corra até uma de nos-

sas sedes no Estado, ou acesse o site
www.sindimarmore.com.bre clique
no nosso link de filiações. Estamos te
esperando!

VANTAGENS
Além de participar dos sorteios e

promoções do Sindimármore, nossos
filiados têm acesso a diversos convê-
nios de produtos e serviços que che-
gam até a 80% de descontos em todo
oEspíritoSanto.OSindimármore tam-
bém oferece assistência jurídica e tra-
tamento odontológico grátis. Venha e
nos ajude a escrever essa história de
lutas e vitórias no Movimento Sindi-
cal.

PARTICIPE!



DIRETORIAEXECUTIVA
Messias Morais Pizeta - Presidente
José Vicente Dias Neto – 1º Vice-Presidente
Márcio Toledo Vieira – 2º Vice-Presidente
Aguinaldo José Grillo – Diretor de Saúde
ePrevidência
Reginaldo Célia – Secretário Geral
José Lourenço de Jesus Gomes –Tesoureiro
José Carlos Tagliaferro – 2º Tesoureiro
Wanderley Alves de Oliveira – Diretor
deCoordenação
Fernando Silva Vieira – 2º Secretário
Amarildo de Oliveira – Diretor de
Cursos e Promoções
Site: www.sindimarmore.com.br
Jornalista: Júnior Eler - MTb 01758
Charges: Anderson Kabelo
E-mail: sindimarmore@sindimarmore.com.br

EXPEDIENTE

Telefones sede e sub-sedes
(28) 3521-1244 - Cachoeiro
(27) 3711-9657 -Colatina
(28) 3528-1896 -VargemAlta
(27)3328-2779-Vitória
(27) 3756-2372 - B.S.Francisco
(27) 3752-2591 - NovaVenécia

NÃO FIQUE SÓ... FIQUE SÓCIO DO SINDIMÁRMORE!

Apertamos o cinto, priorizamos alguns investimen-
tos e agora podemos realizar um
desejo antigo da nossa Diretoria:
vamos promover a maior distribuição
de prêmios da história do
Sindimármore, na nossa Campanha
de Filiação 2013. Com sorteio
marcado para o dia 10 de dezembro,
a iniciativa promete ser um sucesso.

Escolhemos com muita atenção
e carinho os prêmios que serão
sorteados. É bom lembrar que todos os sindicalizados
– e quem se filiar até o dia 30 de novembro – podem
participar.

Além de fazer parte de um dos sindicatos mais
combativos do Movimento Sindical, os filiados têm
acesso a convênios que cobrem todo o Estado, além
de assistência jurídica e tratamento odontológico para
os titulares e dependentes. O custo disso tudo para o
Sindimármore é alto, mas vale a pena. Nossos traba-
lhadores e suas famílias merecem.

Então? Bons motivos para fazer parte da Família
Sindimármore não faltam. Faça-nos uma visita, filie-se
e seja sempre bem-vindo!

Messias Pizeta, presidente do Sindimármore

Quem ganha é o trabalhador
De acordo com a Norma Regulamentadora N° 9 - Pre-

venção de Riscos, o empregador deve garantir que, na
ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que
coloquem em situação de grave e iminente risco um ou
mais trabalhadores, eles possam interromper de imediato
as suas atividades, comunicando o fato ao seu chefe para
as devidas providências.

O direito de recusa assegura ao trabalhador o direito à
interrupção de uma tarefa de trabalho, por entender que
ela envolve grave e iminente risco para sua saúde e segu-
rança.

O supervisor ou superior deve analisar junto com o em-
pregado a procedência do questionamento. Se houver a
concordância, a tarefa será reiniciada sem riscos de aci-
dente, com observância de medida corretiva/preventiva,
se for o caso. Não havendo concordância, o empregado
deve interromper o trabalho e comunicar ao gerente de
área para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

O gerente de área, juntamente com o supervisor / che-
fia imediata e o empregado, devem analisar novamente a
situação e sobre a pro-
cedência da recusa.
Se for o caso, provi-
denciam as medidas
necessárias para cor-
rigir a situação e dar
continuidade às ativi-
dades com a devida
segurança.

PPPPPARA OS RESINADORESARA OS RESINADORESARA OS RESINADORESARA OS RESINADORESARA OS RESINADORES
E AE AE AE AE AJUDANTESJUDANTESJUDANTESJUDANTESJUDANTES

O Sindimármore está auxiliando a
Fundacentro na missão de fazer um
raio-x com os resinadores e ajudantes
de resinaria do Estado.

Queremos descobrir se os trabalha-
dores estão sentindo sintomascomo tos-
se, coceira, falta de ar, entre outros, para
que possamos lutar na Justiça por me-
lhores condições de trabalho.

Para participar basta acessar o nos-
so site www.sindimarmore.com.br e
clicar no link em destaque.

Então, para reforçar:

DIREITO DE RECUSA

A

ACESSE!

SOBRE O AUXÍLIO ESCOLAR
O adiantamento de até 50% do salário base do empre-
gado com filhos estudantes do ensino fundamental para
aquisiçao de material escolar pode ser solicitado até o
dia 1º DE MARÇO - não em 1º de maio, como foi publica-
do na edição anterior de O Marreteiro. O valor pode ser
descontado em até cinco vezes sem acréscimo.

www.sindimarmore.com.br

O MARRETEIRO

OMARRETEIRO


