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O DESCASO DOS PATRÕES

luta. Estamos ajuizando várias ações na 
Justiça para reconquistá-los. Mas se não 
nos unirmos, esse esforço não vai adiantar. 
A força do Sindicato vem do trabalhador. 

Estamos em plena Campanha Salarial, 
em negociação que se apresenta como uma 
das mais difíceis e complicadas da história. 
E quem é que vai fazer a diferença? Você, 
trabalhador! 

Se ainda não é assocciado ao 
Sindimármore, associe-se! Você vai 
precisar. E seja bem-vindo à luta!

MESSIAS PIZETA
Presidente do Sindimármore

 O SINDICATO É VOCÊ, TRABALHADOR

Sobre a nossa Campanha Salarial: 
Entregamos a Pauta de Reivindicações 
no dia 7 de fevereiro ao Sindicato 
Patronal. Eles só marcaram reunião com 
o Sindimármore para o dia 20 de março 
e ofereceram míseros 0,5% de reajuste 
salarial. 

E a proposta veio com a retirada de vários 
direitos, como Seguro de Vida, uniformes 
e outros. É claro que não aceitamos! Após 
pressão do Sindimármore, no dia 23 de 
maio o Patronal enviou outra proposta. 
Dessa vez de 1,69% de reajuste.
Fala sério!

ACORDE, LEVANTE, LUTE!
Vamos solicitar a mediação do Ministério 
Público do Trabalho para tentar melhorar 
essa proposta. Mas enquanto isso, VOCÊ 
TRABALHADOR, siga o exemplo dos 
caminhoneiros, CRUZE OS BRAÇOS! 

Só assim os patrões irão perceber que 
sem você as máquinas não produzem 
e quem faz crescer a economia deste 
País é você. É o trabalhador que gera a 
riqueza, mas por causa da ganância dos 
patrões, vive na pobreza. 

VAMOS MUDAR ISSO! VAMOS À LUTA!

chega lá e pergunta.
vai que cola?

Ei Trabalhadores!
Vocês topam serem 
demitidos, terem os 
salários rebaixados e 
não chiarem?

Puxa, que 
incompreensivos!

O SINDIMÁRMORE é  o trabalhador. 
Juntos, conquistamos aumentos reais, 
lutamos por mais segurança nos locais de 
trabalho, denunciamos mortes por acidentes 
de trabalho, exigimos e ganhamos ações 
na Justiça, mobilizamos a Categoria, nos 
destacamos na Luta de Classes.

O nosso Jurídico faz a diferença na 
defesa dos trabalhadores nos Tribunais.

Agora, com a desreforma trabalhista, 
nunca se precisou tanto do Sindicato. 
E o Sindicato também precisa muito de 
você, trabalhador. 

O desgoverno Temer tomou de assalto 
diversos direitos conquistados com tanta 



SEDE E SUB-SEDES
Cachoeiro: (28) 3521-1244
Nova Venécia: (27) 3752-2591
Vitória: (27) 3328-2779
Barra de São Francisco: (27) 3756-2372
Vargem Alta: (28) 3528-1896
Colatina: (27) 3711-9657

www.sindimarmore.com.br

sindimarmore espirito santoEXPEDIENTE
Conselho Editorial: Diretoria do Sindimármore
Edição: Júnior Eler (MTB 01758/ES)
Diagramação: Willian Karl
Arte: Anderson Kabelo

O Sindicato defende o que é seu por direito!
NÃO FIQUE SÓ... FIQUE SÓCIO DO SINDIMÁRMORE! - ACESSE O NOSSO SITE: WWW.SINDIMARMORE.COM.BR

O SINDICATO TEM A MISSÃO DE:
- Representar os trabalhadores individual e coletivamente 
inclusive como substituídos em processos judiciais.

- Apoiar e organizar greves e mobilizações em prol da 
Categoria.

- Celebrar acordos e convenções coletivas e administrativas.

- Promover a filiação dos trabalhadores.

- Tomar as medidas necessárias para eliminar as doenças 
ocupacionais e acidentes de trabalho da Categoria.

- Atender seus associados nas questões trabalhistas sem 
distinção.   

FORTALECER O SINDICATO É FORTALECER VOCÊ!
Com a desreforma trabalhista muita coisa mudou – e para pior para os trabalhadores! 
Uma delas é o acerto de contas. Quando a empresa demite o trabalhador, a 
homologação da rescisão contratual não é mais obrigatória no Sindicato mesmo para 
quem tem mais de um ano de Carteira assinada. 

Portanto, orientamos o trabalhador a buscar informações no Sindimármore antes 
de fazer seu acerto de contas na empresa. Bem informado dificilmente você será 
enganado.

Filie-se ao SINDIMÁRMORE. Você precisará dele!

esqueço 
nada!

HOJE TEM
ASSEMBLEIA!

Já me falou, 
marreta!

é. mas eu fico 
repetindo porque 
você esquece tudo!

CHEFE! VAMOS 
CORTAR SALÁRIOs 

E DEMITIR?

tá bem. mas vê se 
não esquece dessa 
assembleia, tá?

que 
assembleia?

não deixe de 

participar das 

assembleias!

NÃO DÁ!

NINGUÉM PODE GANHAR
abaixo dO PISO!

não se 

deixe 

enganar

pelos 

patrões!

QUAIS OS DIREITOS E DEVERES DO TRABALHADOR
- Filiar-se ao Sindicato.

- Participar das assembleias e reuniões convocadas.

- Exigir da Diretoria o cumprimento das deliberações aprovadas em assembleias

- Zelar pelo patrimônio e serviços do sindicato.

- Concorrer a cargo de Direção desde que se enquadre nas normas do Estatuto.

- Contribuir mensalmente.

SINDIMÁRMORE PRESENTE!

Quem luta, conquista!

GREVE!


