
O MARRETEIRO

Há 53 anos era extraído o primeiro
bloco de mármore no Espírito Santo. A
pedra foi extraída na comunidade de
Prosperidade, Vargem Alta, na época
pertencente a Cachoeiro de
Itapemirim. 32 anos depois o
Sindimármore foi fundado por
trabalhadores corajosos, que ousa-
ram lutar contra patrões que subme-
tiam seus empregados a condições
desumanas de trabalho. Mas de lá
pra cá muita coisa mudou...

A história do Sindimármore
confunde-se com a história dos
trabalhadores e dos próprios muni-
cípios em que atua. Nesses 21 anos
de lutas e conquistas, o Sindicato viu
o setor mármore e granito crescer e
aparecer, acompanhou o nosso
granito ganhar o mundo. O setor
ficou gigantesco, mas os patrões
continuaram atropelando direitos
dos trabalhadores. A luta foi  intensa,
e sempre é, mas as vitórias também.

Denunciamos ameaças de morte a
sindicalistas, denunciamos mortes por
acidentes de trabalho, exigimos ações
da Justiça, arrancamos aumentos reais
dos ricos patrões, mobilizamos a
Categoria, formamos novos líderes
sindicais, expomos as chamadas gatas
foras-da-lei, conquistamos direitos,
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LUTAS e VITÓRIAS!

lembramos os empresários dos deve-
res, denunciamos os atos de terroris-
mo do Sindicato dos Patrões, constru-
ímos novas sedes e o clube de lazer
para os sindicalizados, nos destaca-
mos na luta de classes.

Ousamos, chamamos os trabalhado-
res para a responsabilidade e coloca-

mos representantes dos trabalhadores
do mármore e granito em Prefeitura e
em Câmara de Vereadores para lutarem
por nós no campo das leis.

E estamos prontos pra vôos mais altos.
Afinal, SOMOS O SINDIMÁRMORE!
Já são 21 anos de lutas e conquistas!
E que venham muito mais...

Antes da fundação do Sindimármore os trabalhadores desconheciam direitos.
Não existia EPI, a falta de segurança era total e o regime de trabalho

desumano.  Na foto, em meados de 1940, grupo de trabalhadores em uma
pedreira de Cachoeiro de Itapemirim.
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O QUE MUDOU COM A CRIAÇÃO DO SINDIMÁRMORE

INTERVALO PARA DESCANSO
Antes...
A grande maioria das empresas não

concedia intervalo para refeição e des-
canso.

Agora...
Atualmente é obrigatório, no mínimo,

1 hora de intervalo em qualquer jorna-
da. Vale lembrar que a não concessão
implica no pagamento de 1 hora extra
com adicional de 110%.

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTES
Antes...
As vítimas de acidente e seus fa-

miliares ficavam desamparados, e na
grande maioria nada recebiam a título
de indenização, apesar de ficarem
mutilados e/ou órfãos.

Agora...
O Sindicato já ajuizou mais de

1.000 ações com êxito buscando a re-
paração de danos. E as empresas são
obrigadas a indenizar os danos
patrimoniais e morais. Existem cente-
nas de processos tramitando na Justi-
ça.

www.sindimarmore.com.br

CARTEIRA DE TRABALHO
Antes...
A maioria absoluta dos trabalhadores

do mármore, granito e calcário não tinha
Carteira de Trabalho assinada. E quando
isso acontecia, o que era raro, do ajudan-
te ao gerente o salário era sempre o
mínimo.

Agora...
Praticamente 100% dos trabalhadores

têm o contrato registrado e com o real
salário.

TRANSPORTE
Antes...
As empresas levavam e trazi-

am seus empregados em
carroçarias, geralmente junto com
as cargas.

Agora...
Hoje as empresas são obriga-

das a transportar os empregados
em veículos fechados, como ôni-
bus, com segurança. O transporte
ficou mais humano.

VALORIZAÇÃO SALARIAL
Antes...
Com raras exceções, o salário pago no setor de

mármore e granito era o mínimo, até mesmo para
os profissionais.

Agora...
Já nos primeiros meses de atuação, o

Sindimármore conquistou Piso Salarial para todos
os trabalhadores da área de produção. E atual-
mente é de R$ 854,19 para os profissionais, R$
712,50 para ensacadores e R$ 621,50 para ajudan-
tes e auxiliares.

ACIDENTES DE TRABALHO
Antes...
Os acidentes no setor eram tão frequen-

tes que absurdamente os familiares das
vítimas já estavam acostumados e achavam
normal. Embora o total de trabalhadores
fosse em torno de 5.000, a média de aciden-
tes era bem maior que a atual.

Agora...
Atualmente o acidente de trabalho no

setor tem indignado as comunidades, o
Município, o Estado e até o Governo
Federal, pois o Sindimármore dá publicidade
aos casos e conseguiu promover a redução
de mais de 70% nos acidentes de trabalho.
Isso mesmo o número de trabalhadores no
setor no Estado tendo aumentado para
25.000.

INJUSTIÇAS
Antes... Os trabalhadores suportavam

calados as injustiças que sofriam, pois não sabi-
am como reclamar seus direitos, tanto os de  na-
tureza trabalhista quanto previdenciária - a não
ser alguns poucos, que conseguiram contratar
advogado particular.

Agora... Há 21 anos o Sindimármore
oferece assistência judiciária gratuita, trabalhista
e previdenciária. Atualmente mantém advoga-
dos especialistas na Grande Vitória, Norte e Sul
do Espírito Santo.

ADICIONAL DE INSA-
LUBRIDADE

Antes...
As raríssimas empresas

que pagavam o adicional de
insalubridade tomavam por
base o salário mínimo para
cálculo.

Agora...
Indignado com essa situa-

ção, o Sindimármore garantiu
o pagamento do adicional de
insalubridade de 20% ou 40%
e sobre o piso salarial, além

ATUAÇÃO POLÍTICA
Antes...

Em época de eleição a grande
maioria dos trabalhadores votava

nos candidatos do patrão, que
nunca defendiam seus interesses.

Agora...
A Classe Trabalhadora foi a

grande  responsável pela eleição
do atual prefeito de Cachoeiro,

Casteglione, e elegeu Gildo Abreu
o primeiro vereador da história do
Espírito Santo representante do

mármore e granito.
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TRABALHO
SUBHUMANO

Antes...
Os empregados, na

maioria, especialmente

nas pedreiras, eram tra-

tados como escravos. E

não é exagero: recebiam

o que mal dava para ali-

mentação e faltava tudo

na área de segurança.

Agora...
A categoria conquis-

tou vários direitos soci-

ais. Atualmente as em-

presas são obrigadas a

fornecer uniformes gra-

tuitamente, água potável,

ter refeitório digno e alo-

jamento quando neces-

APOSENTADORIA ESPECIAL
Antes...

Os trabalhadores não tinham conhecimento do direito à
aposentadoria especial, por isso tinham que trabalhar no

mínimo 35 anos para conseguirem se aposentar.

Agora...
Com a luta do Sindimármore e o apoio Departamento

Jurídico, mais da metade dos aposentados do setor nos
últimos 21 anos foram beneficiados pela Aposentadoria

Especial.

JORNADA DE TRABALHO
Antes...

Não existia controle de jornada
de trabalho, inclusive nas médias e

grandes empresas, que exigiam
trabalho de acordo com a conveniên-
cia do patrão: 12 x 12, 12 x 24 ou 24

x 24.

Agora...
Com o empenho do

Sindimármore, a situação foi regula-
rizada e humanizada. O controle

passou a ser obrigatório em todas as
empresas e a jornada não pode

ultrapassar 8 horas diárias, a não ser
em casos excepcionais - ainda assim
quando o turno for fixo, se a ativida-

de não for ininterrupta.

SAÚDE
Antes...

Quando o assunto era saúde, os trabalha-
dores estavam literalmente à mercê da
sorte, sujeitos às filas da saúde pública.
Quando tinham que tratar os dentes, a

solução era extraí-los.

Agora...
Há muitos anos os trabalhadores associa-

dos ao Sindimármore têm médico e
dentista gratuitamente. O Sindicato

atende também os familiares dos associa-
dos, que pagam uma taxa simbólica.

ADICIONAL NOTURNO
Antes...

Os trabalhadores e as empre-
sas sequer sabiam da

obrigatoriedade do adicional
noturno entre 22h e 5h da manhã.

Agora...
Atualmente é 30% de 22h até o

final da jornada.

HORA-EXTRA
Antes...

Poucas empresas pagavam
hora-extra, embora exigissem tra-
balho extraordinário e ainda na base
do famoso 'por fora'.

Agora...
As empresas passaram a ser

obrigadas a emitir contra-cheque e
fazer constar o pagamento das ho-
ras-extras com adicionais de 50%
as horas normais e 110% as reali-
zadas em domingos, feriados, dias
compensados e horas não autoriza-
das na Convenção Coletiva.

Com isso, aumentou o valor do
FGTS, férias e 13º salário.

AVANÇO NA LEGISLAÇÃO
Antes...
A Legislação Trabalhista relaciona-

da à mineração nunca avançava, pois fi-
cava à critério das autoridades, que ge-
ralmente, não conheciam a realidade ou
não tinham interesse nas mudanças.

Agora...
Atualmente o Sindimármore faz par-

te de várias Comissões Municipais, Es-
taduais e Nacionais nas discussões do
bem-estar da Categoria e participa ati-
vamente das alterações das Normas
Regulamentadoras do Ministério do Tra-
balho e Emprego – e assim foi possível
eliminar a poeira mineral tanto da extra-
ção quanto do beneficiamento e criar
regras para a movimentação e estocagem
de chapas (NR's 11, 15 e 22).

FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO
Antes...

Os trabalhadores viviam isolados,
sem contato com os colegas e, assim,

não tinham informações sobre seus
direitos, não tinham como se organizar.

Agora...
Além da assessoria jurídica gratuita,
nestes 21 anos o Sindimármore vem

informando, formando e valorizando os
trabalhadores, seja pessoalmente com
as visitas dos diretores ou através dos

informativos distribuídos bimestralmente
nas portas das empresas.

O MARRETEIRO

O MARRETEIRO

O QUE MUDOU COM A CRIAÇÃO DO SINDIMÁRMORE



Chegar à
maioridade plena é
bom, mas chegar
com motivos pra
comemorar é
melhor ainda! O
Sindimármore fez
21 anos de luta, de
combate, de
peleja, de trabalho
duro mesmo, mas
também de muitas vitórias. Por quantas
coisas boas e ruins passamos durante
esse tempo...

Dia desses me perguntaram o que eu
destacava nesses 21 anos. Ora, é injusto
enumerar algo, pois cada espaço con-
quistado, cada companheiro filiado, cada
convenção coletiva fechada foi muito
importante. O conjunto da obra´é muito
bom, pois quem participa do dia a dia do
Sindimármore sabe o que é “carregar
pedra morro acima em dia de chuva”.
Choramos juntos, comemoramos juntos.

Cada um que passou por aqui deixou
a sua contribuição. Cada diretor, cada
funcionário escreveu um pedaço dessa
bonita história do Sindimármore. E
vamos escrever muito mais. Aos compa-
nheiros que ficaram pelo caminho, o
nosso respeito e eterna admiração. Para
que os que chegam, seja bem-vindos a
um dos sindicatos mais combativos do
Movimento Sindical.

Preparamos essa Edição Especial
com muita dedicação e carinho para
contar um pouco do que fizemos durante
esse tempo. E sabemos que vamos fazer
muito mais. Unidos podemos tudo de
bom! E que venham mais 21 anos de
lutas e de vitórias!

E que venham
mais vitórias!

Quer conhecer um pouco mais
sobre a luta dos trabalhadores

do setor e a história da fundação
do Sindimármore? Adquira o livro
O grito das pedras , de José Irineu .

É só entrar em contato com o
Sindicato!
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Aguinaldo José Grillo (Presidente), Bernardo Manoel do Nascimento (Vice-Presiden-
te), Adriano Rodrigues da Silva (2º Vice-Presidente), Messias Morais Pizeta (Secretário-
Geral), Amarildo Siqueira Monteiro de Oliveira (2° Secretário), Fidelcino Pereira de Olivei-
ra (Tesoureiro), José Carlos Tagliaferro (2° Tesoureiro), Reginaldo Célia (Diretor de Saúde
e Previdência), José Vicente Dias Neto (Diretor de Coordenação), José Lourenço de Je-
sus Gomes (Diretor de Cursos e Promoções) e mais uma infinidade de parceiros, fun-
cionários-guerreiros que fazem do nosso Sindimármore um dos sindicatos mais combativos
do Movimento Sindical! E estamos presentes em todo o Espírito Santo. Valeu!

QUEM SOMOS

Memórias...

Foto 1  - Em 2000, esta era a única opção
que os trabalhadores tinham para esquentar o
almoço.

Foto 2  - Há 40 anos, extração de pedras
nas pedreiras capixabas.

Foto 3  - Também há 40 anos, carregamento
e descarregamento de pedras no Sul.

Foto 4  - Acidentes aconteciam quase todos os dias. E quase sempre com vítimas fatais.
Foto 5  - Em 97, Lula, então candidato a presidente, conheceu de perto a realidade dos

trabalhadores do setor do mármore e granito no Espírito Santo.
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Aguinaldo Grillo
Presidente do Sindimármore


