
Jornal do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Mármore,
Granito e Calcário do ES / Ano XIV - Número 64 - Abril - 2012

 Filiado à CNTSM, CUT e
FETRACONMAG

CAMPANHA SALARIAL 2012

Reajuste salarial com ganho real, adicional
noturno digno, Participação nos Lucros (PR),

Plano de Saúde e alimentação no local de
trabalho são as nossas principais bandeiras para

a Campanha Salarial deste ano. Lute conosco,
pois unidos somos invencíveis!

Também estamos na briga por mais segurança.
A nossa meta é zerar as mortes nos locais de

trabalho. Para isso contamos com a colaboração
dos trabalhadores e o bom senso dos patrões.

Estamos agendando assembleias nos quatro
cantos do Espírito Santo. A nossa luta é para

manter direitos conquistados e ainda avançar nas
reivindicações. Mas é bom lembrar que o Sindi-

cato sozinho não tem força. A FORÇA VEM
DOS TRABALHADORES!

Caminhe conosco em mais esse momento histórico
de LUTA, RESISTÊNCIA E CONQUISTAS!

GANHO REAL JÁ!

LUTE COM A GENTE!

Nós tiramos

o nosso sustento

da pedra!

“Prestar assistência para fins de
homologação de rescisão de contra-
to de trabalho de trabalhadores da
categoria profissional que represen-
ta, inclusive aos não filiados ao Sin-
dicato, no prazo do Artigo 477, § 6º,

Sobre homologação de rescisão de contrato
O Ministério Público do Trabalho decidiu e nós acatamos. O Termo de Conduta número
679/2012, Cláusula 2ª do item I, determina que é obrigação do Sindimármore:

da CLT, em observância aos artigos 5º,
caput, e 8º, inciso III, da Constituição
Federal, e ao artigo 477, §1º, da CLT,
desde que o sindicato seja comunica-
do no prazo mínimo de dez dias para
agendar o atendimento, que será pres-

tado na sede e sub-sedes do Sindica-
to, inclusive no município de Venda
Nova do Imigrante, onde ocorre
atendimento nas instalações da Vara
do Trabalho deste Município, ou ou-
tras que venham a ser instaladas”.



NÃO FIQUE SÓ... FIQUE  SÓCIO  DO SINDIMÁRMORE!

A nossa luta sempre
O Sindimármore registrou mais um momento histó-

rico em seus 21 anos de luta! A nova Diretoria tomou
posse no dia 17 de março, em solenidade realizada no
Clube Ita Campestre, em Cachoeiro de Itapemirim. O
Sindicato mostrou a sua força com a participação em
massa de trabalhadores, autoridades políticas e repre-
sentantes de Sindicatos de diversas Categorias, além
da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Estiveram presentes o presidente da Fetraconmag,
Aécio Leite, prefeito de Cachoeiro, Carlos Casteglione,
secretário estadual de Assistência Social e Direitos Hu-
manos, Rodrigo Coelho, vereador Gildo Abreu, que
também é diretor do Sindimármore, vereadora Joana
D’ark e o secretário da CUT (Saúde), Aguiberto Lima.

Houve um culto ecumênico celebrado pelo padre
Monsenhor Rômulo Zagotto e pastora Débora Blunk,
da Igreja Metodista. Após a posse oficial foi servido
almoço para os presentes, com música ao vivo.

O novo presidente do Sindimármore, Messias Pizeta,
que assume o cargo pela segunda vez, adiantou o rumo
que será seguido pela Diretoria: “Queremos, acima de
tudo, preservar a vida dos trabalhadores. Não pode-
mos permitir que nossos companheiros continuem mor-
rendo no trabalho. Nossa Diretoria é unida, ética e con-
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 tem que continuar...

Messias Morais Pizeta - Presidente
José Vicente Dias Neto – 1º Vice-Presidente
Márcio Toledo Vieira – 2º Vice-Presidente
Aguinaldo José Grillo – Diretor de de Saúde e Pre-
vidência
Reginaldo Célia – Secretário-Geral
José Lourenço de Jesus Gomes – Tesoureiro
José Carlos Tagliaferro – 2º Tesoureiro
Wanderley Alves de Oliveira – Diretor de Coorde-
nação
Fernando Silva Vieira – 2º Secretário
Amarildo de Oliveira – Dir. de Cursos e Promoções

E MAIS:
Antônio Maroto, Ilton Bento, Fidelcino de Olivei-
ra, Luiz Carlos Viguini, Gildo Abreu, Adriano
Rodrigues da Silva, Bernardo do Nascimento, Se-
bastião de Araújo, Robson Nobre Ramos, Cristina
da Silva Paradella, Maria da Conceição Pereira e
José Geovani Pereira.

A NOVA DIRETORIA

tinuaremos trabalhando com bastante transparência na
luta pela manutenção e avanços nos direitos da Cate-
goria”.

SHOW DE VOTOS
A eleição para a nova Diretoria do Sindimármore,

realizada no final de 2011, teve uma forte participação
dos trabalhadores e foi um sucesso. A Chapa Única,
que uniu trabalhadores já conhecidos do Movimento
Sindical e gente nova na luta, teve mais de 5.000 votos
favoráveis e apenas 4 nulos. Para o ex-presidente,
Aguinaldo Grillo, que agora assume a Secretaria de
Saúde e Previdência, “isso mostra que estamos no ca-
minho certo e que a nossa luta tem que continuar”.

Foram distribuídas 25 urnas em todo o Espírito San-
to. Em Cachoeiro de Itapemirim foram contabilizados
2.299 votos, no Norte Capixaba 1.320, em Vitória 839
e na Região Serrana 758. E por falar em vitória: A VI-
TÓRIA FOI DOS TRABALHADORES!

A Diretoria do Sindimármore faz um agradecimento
especial às empresas que coloboraram com os mesários
na hora da coleta dos votos, e também aos contadores
que não medem esforços em facilitar a vida dos trabalha-
dores. VALEU COMPANHEIROS!
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Já está no ar um dos sites mais
completos do Movimento Sindical.
Mais um canal de comunicação com a
Companheirada. Agora os Trabalhado-
res do mármore e granito também re-
cebem informações atualizadas via on-
line, no www.sindimarmore.com.br,
um site super dinâmico e moderno.
Combativo como o Sindimármore!
Além da Agenda de Atividades atu-
alizada, Artigos de Diretores e Tra-
balhadores, Convenções Coletivas e
Leis, no site os trabalhadores têm
acesso a:

- Convênios
- Notícias da luta, regionais, na-

cionais e internacionais, atuali-
zadas

- Fotos
- Charges
-Vídeos
- Auxílio contador
- Previsão do tempo
- Jornal O Marreteiro Digital
- E muito mais!

www.sindimarmore.com.br

DIRETORIA EXECUTIVA
Messias Morais Pizeta - Presidente
José Vicente Dias Neto – 1º Vice-Presidente
Márcio Toledo Vieira – 2º Vice-Presidente
Aguinaldo José Grillo – Diretor de Saúde e
Previdência
Reginaldo Célia – Secretário-Geral
José Lourenço de Jesus Gomes – Tesoureiro
José Carlos Tagliaferro – 2º Tesoureiro
Wanderley Alves de Oliveira – Diretor de
Coordenação
Fernando Silva Vieira – 2º Secretário
Amarildo de Oliveira – Diretor de Cursos e
Promoções
Site: www.sindimarmore.com.br
E-mail: sindimarmore@sindimarmore.com.br
Jornalista: Júnior Eler - MTb ES01758JP
Charges: Anderson Kabello

EXPEDIENTE

Telefones sede
e sub-sedes

(28) 3521-1244
(27) 3711-9657
(28) 3528-1896
(27) 3328-2779
(27) 3756-2372
(27) 3752-2591

O MARRETEIRO

O MARRETEIRO

CURRÍCULOS
Um dos links que está fazendo bas-

tante sucesso é o QUER TRABA-
LHAR?. Nele os trabalhadores-
internautas cadastram seus currículos
e têm mais chances no mercado de tra-
balho.

Então? Acesse e faça parte dessa
luta também no mundo on-line!

Mais uma tragédia abalou o setor
de mármore e granito do Espírito
Santo: na tarde do dia 19 de março
o serrador Gilson dos Santos
Mariano morreu ao ser atingido no
peito por um equipamento que se
soltou durante o trabalho de manu-
tenção com material içado. Ele tinha
apenas 26 anos, era casado e traba-
lhava na empresa Barra de Itaoca,
no Distrito de Itaoca, Sul do Estado.

Testemunhas relataram que Gilson
foi deslocado para um serviço que
não era treinado, caracterizando des-
vio de função. Outro agravante foi
fazer a manutenção com material iça-
do com todo equipamento tenciona-
do – o que é uma falha grave na se-
gurança. Gilson era SERRADOR, e
não AUXILIAR DE MANUTEN-
ÇÃO.

Essa foi a segunda morte no setor
de mármore e granito do Espírito
Santo este ano. O Sindimármore en-
tende que acidentes podem ser evi-
tados sim, basta investir mais em se-
gurança e conscientização e forma-
ção de trabalhadores e empresários.

LUTO!


