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PRESTANDO CONTAS
Em 2012 o Sindimármore chegou à incrível marca de
15.896 atendimentos realizados nas sede e subsedes
do Sindicato, de Norte a Sul do Estado. A média é de
mais de 1.300 atendimentos por mês, incluindo asses-
soria jurídica, tratamentos odontológicos, homologa-
ções de rescisões de contratos, entre outros.

Vale lembrar que em 2011 os atendimentos totalizaram
9.770. Ano passado, mais de 15 mil. E estamos traba-
lhando para aumentar a nossa atuação ainda mais.

VAMOS AOS NÚMEROS:

CACHOEIRO
- 2.551 atendimentos jurídicos

- 261 novos processos

- Ofícios enviados: 381
- 103 CAT’s recebidas

- 6 novas ações coletivas

- 2.264  atendimentos odontológicos

- Foram feitas 2.379 homologações de rescisão de
contrato
- 13 acordos extra judiciais feitos pela Diretoria

- 134 empresas convocadas para discutir direitos e
condições de trabalho
- Mais de 80 reuniões por empresas para discutir
direitos trabalhistas e jornada de trabalho

NOVA VENÉCIA
- Rescisões: 259
- Atendimentos jurídicos: 716
- 25 CAT’s recebidas

- Ofícios enviados: 22
- Atendimentos odontológicos: 982
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COLATINA
- 280 atendimentos diretos a trabalhadores

- 406 homologações

- 127 atendimentos jurídicos

- 22 novos processos

BARRA DE SÃO FRANCISCO
- 1.126 atendimentos
odontológicos
- 817  atendimentos
 jurídicos
- 70 novos processos

- 507 homologações

- 9 CAT’s recebidas

VITÓRIA
- 372 homologações
- CAT’s recebidas: 5
- 80 processos concluídos
- Atend. odontológicos: 758
- 112 ofícios enviados

VARGEM ALTA
- Rescisões: 224
- 22 ofícios encaminhados
- CAT’s recebidas: 18
- 40 reuniões com trabalhadores
nas empresas
- 725 atendimentos odontológicos

SINDIMÁRMORE BATE RECORDE DE ATENDIMENTOS EM 2012.  FORAM MAIS DE 15 MIL
FORMAS DE DIZER: “OBRIGADO PELA CONFIANÇA, TRABALHADORES!”



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
Jornalista: Júnior Eler - MTb 01758
Charges: Anderson Kabelo
E-mail: sindimarmore@sindimarmore.com.br

EXPEDIENTE

Telefones sede e sub-sedes
(28) 3521-1244 - Cachoeiro
(27) 3711-9657 - Colatina
(28) 3528-1896 - Vargem Alta
(27) 3328-2779 - Vitória
(27) 3756-2372 - B.S. Francisco
(27) 3752-2591 - Nova Venécia

O MARRETEIRO

O MARRETEIRO

NÃO FIQUE SÓ... FIQUE  SÓCIO  DO SINDIMÁRMORE!

“Prestar assistência para fins
de homologação de rescisão de
contrato de trabalho de trabalha-
dores da categoria profissional que
representa, inclusive aos não
filiados ao Sindicato, no prazo do
Artigo 477, § 6º, da CLT, em ob-
servância aos artigos 5º, caput, e
8º, inciso III, da Constituição Fe-
deral, e ao artigo 477, §1º, da CLT,
desde que o sindicato seja comu-
nicado no prazo mínimo de dez
dias para agendar o atendimen-
to, que será prestado na sede e
sub-sedes do Sindicato, inclusive
no município de Venda Nova do
Imigrante, onde ocorre atendi-
mento nas instalações da Vara do
Trabalho deste Município, ou ou-
tras que venham a ser instala-
das”.

HOMOLOGAÇÃO
O Ministério Público do Traba-
lho decidiu e nós acatamos. O
Termo de Conduta número 679/
2012, Cláusula 2ª do item I, de-
termina que é obrigação do
Sindimármore:

“E a nossa luta continua”. Essa frase, imor-
talizada pelo ex-presidente Lula e repetida nos
quatro cantos do mundo onde a luta de classes
é uma realidade, se encaixa bem por aqui tam-
bém, no Setor Mármore e Granito Capixaba.
O ano de 2013 começou e, com ele, novos
desafios. E que desafios! O nosso
Sindimármore, bom de briga, informa aos tra-
balhadores que este ano a luta será grande, mas
as vitórias serão gigantes!

A nova Diretoria, que tomou posse há 10 meses, é guerreira, os funcio-
nários são motivo de orgulho e estamos prontos para os próximos desafios.
Em breve os companheiros serão convocados para as assembleias para
tirada de pontos de pauta que nortearão a nossa Campanha Salarial, reto-
maremos a Campanha de Sindicalização e outras lutas virão por aí.

Nesta edição de O Marreteiro priorizamos a prestação de contas dos
trabalhos feitos em 2012 de Norte a Sul do Estado. Além do fechamento da
Campanha Salarial, onde os trabalhadores mantiveram direitos e conquista-
ram ganhos reais, foram feitos mais de 18 mil atendimentos aos trabalhado-
res. Vejam bem: mais de 18 mil! Isso na área jurídica, tratamentos
odontológicos, rescisões de contratos e por aí vai.

 E é bom saber que sempre podemos contar com a disposição de luta
dos diretores e funcionários do Sindimármore, além da união e mobilização
dos trabalhadores. Desejamos do fundo do coração que, entre as nossas
conquistas que virão, que diminua, E MUITO, o número de acidentes fatais
no setor.

Então está combinado: em 2013, a nossa luta também continua!

Messias Pizeta
Presidente do Sindimármore

Próximas lutas VOCÊ SABIA?
Salário Família 2013

- Para trabalhadores com remunera-
ção mensal de até R$ 645,55 o valor é
R$ 33,16 por filho com idade de até 14
anos.

- Para trabalhadores com remunera-
ção mensal de R$ 646,56 até 971,78 o
valor é R$ 23,36 por filho com idade
até 14 anos.

Dúvidas? Acione o Sindimármore!


