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 Filiado à CNTSM, CUT e
FETRACONMAG

LUTAMOS, CONQUISTAMOS!
FECHAMOS O ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA COM ATÉ 10% DE REAJUSTE SALARIAL,
ALÉM DE GARANTIR AUXÍLIO ESCOLAR, SEGURO DE VIDA PARA A CATEGORIA, ENTRE OU-
TROS DIREITOS

Batemos a marreta! Os trabalhadores do
mármore e granito aprovaram em assembleia o
fechamento do Aditivo à nossa Convenção
Coletiva, onde garantimos até 10% de reajuste
salarial para a nossa Categoria. E temos conquis-
tas inéditas também: os trabalhadores poderão
pegar um adiantamento de metade do salário
base na ocasião do início do ano letivo e quitar
em até cinco vezes sem juros. A Categoria agora
tem cobertura por morte natural, por invalidez
permanente ou por morte em decorrência de
acidente.

O momento é de arregaçar as mangas e garantir
que os patrões cumpram o que foi acordado. E
os melhores fiscais, companheiros, SÃO
VOCÊS! Qualquer coisa que acontecer fora do
que foi combinado, negociado, acertado e
assinado, ACIONEM O SINDIMÁRMORE!

www.sindimarmore.com.br

- 10% para quem recebe valor igual ou menor
que R$ 1.024,16

- 9% sobre os salários de R$ 1.024,17 até o
limite de R$ 3.000,00

- 8% sobre os salários de R$ 3.000,01 até o
limite de R$ 6.000,00

- 7,16% sobre os salários a partir de R$
6.000,00

COMO FICARAM OS REAJUSTES COMO FICARAM OS PISOS
Serventes, Ajudantes e Auxiliares.....R$ 745,17
(Sempre que o salário mínimo oficial for reajusta-
do, este piso será R$ 20,00 superior ao salário
mínimo, compensando-se na data base seguinte)

Ensacadores ....................................R$ 854,28

Profissionais .................................R$ 1.024,16

VEJA O ADITIVO NA ÍNTEGRA COM TODOS OS DIREITOS CONQUISTADOS NO NOSSO SITE:



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
A Taxa Negocial, prevista na

Convenção Coletiva de Trabalho é
uma importante contribuição dos
trabalhadores para reforçar a luta
do Sindicato. É fundamental ter
uma entidade sindical forte, que
bate de frente com os patrões, para
levar mais qualidade de vida para
os companheiros. E sempre que o
Sindimármore conquista vitórias os
benefícios são para todos os tra-
balhadores do mármore e granito,
mesmo os que não são sindicaliza-
dos.

A Taxa Negocial representa 6%
do salário dos trabalhadores, divi-
didos em quatro parcelas de 1,5%.
É descontada nos contracheques
de agosto, setembro, outubro e
novembro. Quem não concorda
com a contribuição deve compa-
recer ao Sindicato dos Trabalha-
dores e pedir a isenção assinando
o termo de renúncia emitido pela
entidade obreira, renovada anual-
mente.

Lembramos que, por já contri-
buírem com o Sindicato, os asso-
ciados ao Sindimármore estão dis-
pensados da taxa, evitando, assim,
a duplicidade de pagamento.

AUXÍLIO ESCOLAR
Os patrões concederão no início do ano letivo um adiantamento de até  50%
do salário base do empregado com filhos estudantes do ensino fundamental,
para aquisição de material escolar. Basta o trabalhador solicitar até o dia 1º de
maio. O valor pode ser descontado em até cinco vezes sem acréscimos. O
benefício não abrange os trabalhadores em contrato de experiência.

SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Os empresários manterão, sem custo para os trabalhadores, um seguro de
vida em grupo, cuja cobertura para morte natural garanta indenização mínima
de R$ 50.000,00, e por invalidez permanente ou por morte em decorrência
de acidente, no valor mínimo de R$ 100.000,00.
 As empresas terão 120 dias para contratarem o seguro com empresas que
julgarem conveniente, ou através de intermediação do sindicato patronal,
contados da data de vigência deste aditivo.

TAXA NEGOCIAL

www.sindimarmore.com.br
EM UM ANO BATEMOS A INCRÍVEL MARCA DE MAIS DE 50.000 ACESSOS! ACESSE!!!

NÃO FIQUE SÓ... FIQUE  SÓCIO  DO SINDIMÁRMORE!


