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a Adicional Noturno de 45%.
a Reajuste de salário sobre o Índice 
Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), 
mais 10%.
a Reajuste de 10% no Seguro de Vida.
a Reajuste de 15% nos pisos salariais.

No início deste mês realizamos a primeira 
assembleia do ano para tratar da Campanha 
Salarial 2017. No auditório da sede do 
Sindimámore em Cachoeiro, os trabalhadores 
aprovaram a Minuta do Aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho 2017/2018. A pauta está 
sendo apresentada ao Sindicato Patronal para 
apreciação e votação. 

PARTICIPE!
Aguardem os próximos informes, participe 

das assembleias e reivindique o que é seu por 
direito! Neste momento de crise econômica 
e política, a união e mobilização da nossa 
Categoria é fundamental para a vitória.

Quem luta, conquista!

CAMPANHA SALARIAL
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União contra a crise
O Brasil vive momen-

tos de incertezas econô-
mica e política. E como 
a corda só arrebenta 
para o lado mais fraco, 
é claro que sobrou para 
os trabalhadores. O Go-
verno Federal preparou 
o que estamos chaman-
do de ‘pacote da malda-
de’, que é um conjunto 

É cada vez mais comum trabalhador relatar que 
assinou aviso prévio, vales, recibos e outros tipos 
de documentos sem saber o que de verdade está 
assinando. 

Atenção trabalhador, não assine nada antes de 
ler – principalmente as famosas ‘letras miúdas’. 

Com o documento assinado, fica difícil reverter 
alguma situação que pode ser contestada. Resu-
mindo: na dúvida, não assine!

MAIS CUIDADO COM OS DOCUMENTOS
Quando trata-se de documentos, todo cuida-

do é pouco, principalmente com a Carteira de 
Trabalho. Já aconteceram alguns casos de tra-
balhador perder a Carteira, molhar e até mesmo 
rasgar as páginas em que constam a fotografia e 
o Contrato de Trabalho. 

Se isso acontecer com você, tire a segunda via 
o mais rápido possível, pois terá problema na hora 
de dar baixa, sacar o Fundo de Garantia, aposen-
tadoria e dar entrada no Seguro Desemprego se 
precisar. 

NA DÚVIDA, NÃO ASSINE!

Quer evitar dor de cabeça para garantir 
vários direitos ao seu companheiro ou à sua 
companheira? Se moram juntos e não são 
casados oficialmente, bastam ir ao Cartório 
mais próximo e fazerem um Contrato de União 
Estável. 

Há vários casos onde o parceiro veio a óbito 
e os dependentes tiveram muitas dificuldades 
de receberem o benefício da Previdência 
(INSS).

UNIÃO ESTÁVEL

www.sindimarmore.com.br sindimarmore espirito santo

de medidas que tira direitos dos que mais pre-
cisam de atenção por parte do poder público e 
protege os ricos – ou seja, os patrões.  

E tome cortes na saúde, na educação, e por 
aí vai. Agora está tramitando na Câmara dos 
Deputados a tal da Reforma da Previdência 
que, resumindo, só dará direito do trabalhador 
se aposentar depois que ele morrer. E tem ain-
da a Reforma Trabalhista. Não podemos ficar 
parados! Precisamos conversar sobre isso 
com nossos amigos, com a família, ir às ruas, 
lutar contra essa e outras injustiças.

Para enfrentar essa crise instalada no País é 
necessário que a Classe Trabalhadora se una 
cada vez mais e permaneça mobilizada para 
o que der e vier. E pode começar dando mais 
apoio à nossa Campanha Salarial, que mais 
uma vez vai ser difícil, pois os patrões estão 
cada vez mais duros na mesa de negociação.

Juntem-se a nós! Quem luta, conquista!

Messias Pizeta
Presidente do Sindimármore

Todos contra a dengue, 
zika vírus, chikungunya 

e febre amarela já! 
Recipientes e locais 
com água parada 
são criadouros 
em potencial do 
mosquito.
Trabalhador, ajude-
nos a combater essa 
praga na sua empresa 
e nas residências!


