
R$ 70.000,00 EM PRÊMIOS PARA 
OS  FILIADOS AO SINDIMÁRMORE

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração, Beneficiamento e Comércio de Mármore, 
Granito e Calcário do Espírito Santo - Número 78 - Filiado à CNTSM, CUT e FETRACONMAG

Sede Cachoeiro - 28 3521-1244 - Jornalista: Júnior Eler (MTB 01758/ES) - Novembro/2015

- Terão direito a concorrer ao sorteio todos os associados ao 
Sindimármore e os que se associarem até o dia 30 de novem-
bro.

- O prazo para retirada dos prêmios é 60 dias após o sorteio. 
Caso os prêmios não sejam retirados será feito novo sorteio.

- Os ganhadores concordarão com o uso de sua imagem para 
o Site do Sindimármore, Jornal O Marreteiro e outras publi-
cações de interesse do Sindicato.

- No ato da retirada dos prêmios os trabalhadores terão que 
apresentar documento de Identidade e comprovante de que 
estão contribuindo com o Sindicato.

Quatro motos CG Fan (150cc, 
0 km), TV’s de LED, note-
books e muito mais. Os filiados 
ao Sindimármore e os que se 
filiarem até o dia 30 deste mês 
novembro concorrerão a R$ 
70 mil em prêmios, que serão 
divididos para os trabalhadores 
das regiões Norte, Sul e Grande 
Vitória.

O sorteio acontecerá no dia 8 
de dezembro, na sede do Sin-
dimármore em Cachoeiro de 
Itapemirim. Na Campanha de 
Filiação do ano passado gan-
haram as motos os compan-
heiros Marcos Ribeiro de Souza 
(Granito Zucchi Ltda – Vitória), 
Nivaldo Bearis (Mineração 
Vale Du Granito Ltda – Região 
Norte) e Noêmia Belo Ferreira 
(Margil Mármore e Granitos 
Independência Ltda – Sul).

Este ano pode ser você! Então? 
Está esperando o quê? 

NÃO FIQUE SÓ… 
FIQUE SÓCIO DO 
SINDIMÁRMORE!

ACOMPANHE O REGULAMENTO
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Mais um fim de ano che-
gando. É tempo de reflexão, de 
entendermos onde erramos 
para corrigir os erros, e onde 
acertamos para fazermos 
mais bonito ainda. Enfrenta-
mos muitas dificuldades, per-
demos algumas e ganhamos 
outras, e a nossa luta sempre 
continua. 

Temos que manter a persis-
tência e a união para vencer-
mos as lutas que vierem. Tudo 
isso sem perder a ternura e a 
esperança jamais! 

Aproveitamos a oportuni-
dade para desejar a todos os 
trabalhadores e seus familia-
res um Feliz Natal e um ano 
de 2016 com muita paz, saúde 
e disposição para continuar 
na luta por nossos direitos. E 
que venham mais conquistas!

Messias Pizeta
Presidente do 

Sindimármore

Sem perder 
a esperança 

jamais

Se você está pensando em pedir demissão, primeiro tem que saber 
que quem deve o Aviso Prévio é você. Ou seja, no pedido de demissão 
é necessário comunicar ao Empregador com antecedência mínima de 30 
dias - e trabalhar o mesmo. Caso opte por não trabalhar, a empresa poderá 
descontar da sua rescisão o salário referente a este mês. E dependendo do 
tempo de serviço que tem na empresa, sua rescisão poderá ficar negativa.  

É necessário que o Empregado formalize pedido de demissão por meio 
de uma carta que pode, inclusive, ser escrita de próprio punho.

Em caso de pedido de demissão, os direitos do empregado são os lis-
tados abaixo:

– 13º SALÁRIO PROPORCIONAL: Para você ter direito ao 13º salário 
integral, deve trabalhar um ano inteiro. Se você começou no início do ano 
trabalhando para a empresa e pediu demissão no início de março, você terá 
direito a 3 meses do 13º salário. Da mesma forma, se você pediu demissão 
no início de agosto, terá direito a 8/12 (8 meses)  de 13º salário.

– FÉRIAS PROPORCIONAIS + 1/3: Todo trabalhador tem direito a 
férias. Mesmo não tendo um ano completo, mas será proporcional ao tem-
po trabalhado. Exemplo: se você tem 1 ano e dois meses de trabalho e pedir 
demissão, terá direito a uma férias completa mais 2 meses. Dependendo da 
data do aviso, poderá ser 3 meses.

Portanto, o empregado que pedir demissão não poderá sacar o FGTS, 
tampouco existirá a multa de 40% que é paga pelo Empregador. Também 
não terá direito ao seguro desemprego 

Recomenda-se, portanto, que o empregado não peça demissão, a 
menos que já tenha certeza absoluta dessa decisão, pois, como vimos, as 
verbas a receber diminuem bastante.

SOBRE PEDIDO DE CONTAS

- Não bata o ponto de outro trabalhador, mesmo que seja seu melhor 
amigo.
- Evite brigas no ambiente de trabalho.
- Não pegue nada na empresa, mesmo que não sirva para a empresa.
- Se faltar ao trabalho tente justificar a sua falta para não sofrer ad-
vertência.
- Se a empresa fornece e te dá o treinamento de uso de EPI – Equipa-
mento de Proteção Individual, não se recuse a usar.
- Evite a usar o telefone celular durante o horário de trabalho, você 
pode estar evitando um acidente e uma advertência.
- Durante sua folga ou férias, não preste serviço a outros, a não ser 
por força de contrato. 
- Evitar chegar atrasado, caso aconteça, procure o seu superior ime-
diato e justifique.   

COMO EVITAR ADVERTÊNCIA E JUSTA CAUSA


