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CHEGA DE ENROLAÇÃO!

Estamos lutando por...

OS RICOS PATRÕES ESTÃO EMPURRANDO A CAMPANHA SALARIAL COM A BARRIGA E
TRATANDO OS TRABALHADORES COM DESPREZO. MOBILIZAÇÕES DEVEM ACONTECER NOS
PRÓXIMOS DIAS

A falta de bom senso dos patrões
está travando a nossa Campanha Sa-
larial. Eles estão ignorando os apelos
do Sindimármore e trabalhadores e
empurrando as negociações com a
barriga. Na busca por lucro cada vez
maior às custas do suor do trabalha-
dor, os empresários estão tentando
vencer a Categoria pelo cansaço. Pa-
rece que um surto de surdez coletiva
acometeu os empresários do mármo-
re e granito capixaba.

O Sindimármore enviou a minuta de
reivindicação para o sindicato patro-
nal no dia 22 de fevereiro. A respos-
ta só veio, pasmem, QUASE DOIS
MESES DEPOIS, no dia 10 de abril!
E o pior: os patrões ofereceram o ri-
dículo índice de 5,5% de reajuste sa-
larial. Foi mal patrões, muito mal...
Como o Sindimármore vai levar uma
proposta dessa para as assembleias?
Não dá nem para começar a negoci-
ar. Resumindo tudo, ainda não temos
uma negociação coletiva assinada e,
se depender da má vontade dos em-
presários essa luta vai se arrastar.

O nosso Sindicato tanto insistiu que
o Sindirochas resolveu responder. Dis-
se que as negociações só deverão ser
retomadas após o dia 21 deste mês.
Portanto, trabalhadores do mármore
e granito, FIQUEM ATENTOS! Não
estão descartadas mobilizações.
Acompanhem as assembleias e infor-
mem-se sobre a luta no Jornal O
Marreteiro e no site
www.sindimarmore.com.br.

www.sindimarmore.com.br

...reajuste salarial com ganho real, adicional noturno digno, Parti-
cipação nos Lucros (PR), Plano de Saúde, alimentação no local de
trabalho e mais segurança.

Estão sendo agendadas assembleias nos quatro cantos do Espírito San-
to. A nossa luta é para manter direitos conquistados e ainda avançar
nas reivindicações. Mas é bom lembrar que o Sindicato sozinho não tem
força. A FORÇA VEM DOS TRABALHADORES!

Caminhe conosco em mais esse momento histórico de LUTA, RESIS-
TÊNCIA E CONQUISTAS!



Alimentação de boa qualidade
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Mais um
LUTO!

NÃO FIQUE SÓ... FIQUE  SÓCIO  DO SINDIMÁRMORE!

É DIREITO DO TRABALHADOR

Triste estatística: chegam a três
este ano o número de acidentes
com vítimas fatais no setor de már-
more e granito do Espírito Santo.
O companheiro Lindomar de
Almeida Viana, da Cogral
Corumba Granitos, de Castelo,
batia cunha quando o casqueiro se
abriu e ele caiu entre o bloco. Che-
gou a ser internado, mas não resis-
tiu aos ferimentos e faleceu. O aci-
dente aconteceu no final do mês
passado..

No dia 26 de janeiro Ananias
Mendes de Souza teve o corpo es-
magado por uma máquina na em-
presa Monte Oliveira Granitos
Ltda. O trabalhador era casado e
seu primeiro filho nasceu uma se-
mana após a sua morte.

Em 19 de março o serrador
Gilson dos Santos Mariano mor-
reu ao ser atingido no peito por um
equipamento que se soltou duran-
te o trabalho de manutenção com
material içado. Ele tinha apenas 26
anos, era casado e trabalhava na
empresa Barra de Itaoca, no Dis-
trito de Itaoca, Sul do Estado.

CHEGA DE
ACIDENTES!
O Sindimármore entende que

acidentes com morte não são “fa-
talidades”, como os patrões cos-
tumam afirmar. Acidentes podem
ser evitados sim, basta investir mais
em segurança e conscientização e
formação de trabalhadores e em-
presários.

Nem só de denúncias e debates fer-
renhos com patrões na mesa de nego-
ciação vive um Sindicato. Queremos
de público parabenizar as empresas
que não estão medindo esforços para
fornecer alimentação de boa qualida-
de para os trabalhadores do mármore
e granito. Uma boa alimentação signi-
fica mais qualidade de vida para os tra-
balhadores e seus familiares e, assim,
todos saem ganhando. Profissional bem
alimentado faz o serviço render muito
mais.

COMO FICAM OS
BÓIAS FRIAS?
infelizmente os bons exemplos não

são unanimidade no setor. Muitos com-
panheiros acabam almoçando no tra-
balho o que deveria ser o jantar da
noite anterior, pois sua esposa faz a co-
mida com sobra para colocar na mar-
mita que será consumida no dia seguin-
te. Muitas vezes o almoço está frio ou
azedo.

Uma das desculpas mais comuns dos
patrões que insistem em maltratar os tra-
balhadores é que “não tem como mon-
tar uma cozinha em uma pedreira por fi-
car em lugar de difícil acesso”. Esse ar-
gumento é pura enganação, pois se pode
subir caminhões para descer com blo-
cos enormes, é claro que também pode
transportar o necessário para montar uma
cozinha digna e produzir alimentação de
boa qualidade para os trabalhadores.

Com a união e mobilização dos tra-
balhadores vamos mudar isso. Estamos
na luta!


