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5,07% DE REAJUSTE
PATRÕES QUERIAM DAR SÓ 2%. SINDIMÁRMORE PEDIU MEDIAÇÃO DO MPT

Mesmo com a crise econô-
mica e a perda de direitos com 
a Reforma Trabalhista, depois 
de várias rodadas de negocia-
ções o SINDIMÁRMORE con-
quistou o percentual de 5,07% 
de reajuste salarial para a Ca-
tegoria. Todas as outras cláu-
sulas estão mantidas na Con-
venção Coletiva. O reajuste foi 
aprovado pelos trabalhadores 
em assembleia.

Como a nossa data-base 
é em maio, o pagamento será 
feito retroativo a maio, nas 
próximas folhas. 

Acesse a CCT na íntegra: 
sindimarmore.com.br 

ENTÃO, PATRÃO?
VAMOS DAR SÓ 2% 

E MANDAR VAZAR?

ESTAMOS 
DE OLHO!

SINDIMÁRMORE COM DIRETORIA NOVA 

Foi empossada a nova Diretoria do SINDIMÁRMORE, com o com-
promisso de renovar a luta pelos direitos dos trabalhadores. São 
eles: Messias Pizeta (Presidente), José Lourenço – Baiano 
(Secretário-Geral), Márcio Toledo (Finanças), Reginaldo Celia 
(Saúde e Segurança), Pablo Pereira da Silva (Comunicação) José 
Vicente Dias Neto (Formação), Fernando Silva Vieira (Relações 
Humanas), Luciano Roly, Marcelo Thompson, Elias dos Santos, 
Ronaldo Rodrigues, Viviane Ramos, Amarildo Oliveira, Vander-
lei Miranda, Clelcio Mosquini, Fidelcino Oliveira, Loreni Correia, 
Sebastião de Araújo, Maria Pereira, Aguinaldo Grillo e Marcelo 
Loureiro,

www.sindimarmore.com.br
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E OS PATRÕES 
QUERIAM DAR SÓ 
2% DE REAJUSTE

Essa foi uma 
das Campanhas 
Salariais mais 
difíceis do nosso 
histórico de lutas. 
Os patrões travaram 
as negociações 
várias vezes. Vejam 
só a peleja: 

Encaminhamos as 
nossas reivindicações para o Sindicato dos 
Patrões (Sindirochas) no dia 20 de fevereiro, 
sugerindo o dia 12 de março para a primeira 
reunião. O Sindirochas só marcou para o dia 
25 de março, onde ofereceram apenas 2% 
de reajuste. O que não foi possível aceitar.

Na reunião seguinte, dia 4 de abril, o 
SINDIMÁRMORE fez uma contraproposta 
- que seria o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) mais 2% de 
reajuste. O Sindirochas se comprometeu a 
dar uma resposta até o dia 25 de abril. Só 
responderam no dia 23 de maio, oferecendo 
4% de reajuste.

Para evitar perdas para os trabalhadores, 
o SINDIMÁRMORE acionou o Ministério 
Público do Trabalho para fazer a mediação 
da Campanha Salarial. Então foi fechado o 
reajuste de 5,07%, aprovado em assembleia.

Sempre pode ser melhor. E é isso que 
buscamos. Com o apoio dos trabalhadores, 
o nosso Sindicato é muito mais forte, pois o 
Sindicato É o trabalhador. 

Outras lutas virão. E muito mais duras. 
Precisamos lutar cada vez mais juntos. 

MESSIAS PIZETA
Presidente do Sindimármore

COMO CALCULAR HORAS EXTRAS
Pegue o seu salário mais insalubridade (se 
tiver) faça a soma e divida pela jornada. Se tra-
balha em turno de revezamento faça a divisão 
por 180. Se for horário normal a divisão é por 
220 e é só acrescentar 50% ou 110%.

EXEMPLO COM 50%
R$ 1.510,00 + 20% = 1.812,00 ÷180 = 10,06 + 
50% = 15,09

EXEMPLO COM 110%
R$ 1.510,00 + 20% = 1.812,00 ÷180 = 10,06 + 
110% = 21,13

VOCÊ PODE PERDER SEU FGTS
Com o entendimento do STF o Fundo 

de Garantia prescreve com 5 anos. 
Fiscalize! Peça seu extrato analítico na 
Caixa Econômica. Se a empresa não 
estiver depositando leve o extrato ao 
SINDIMÁRMORE para que possamos 
tomar as medidas cabíveis.

O seu nome será preservado. Só você 
pode fiscalizar.

DIREITO DE HOMOLOGAR RESCISÃO 
Todo trabalhador com mais de um ano de 

casa pode exigir que o seu acerto de contas 
seja feito no Sindicato. A empresa é obrigada 
a colocar no aviso espaço para o trabalhador 
optar onde fazer o acerto de contas.

CCT


