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Filiado à CNTSM, CUT e
FETRACONMAG

FILIE-SE ATÉ O DIA 30 DE NOVEMBRO
E CONCORRA A R$ 50 MIL EM PRÊMIOS!

O Sindimármore está preparando a maior
distribuição de prêmios da sua história. No
ano em que completamos 23 anos de lutas e
vitórias, quemganhapresentes sãoos
filiados.Equepresentes!Os filiados equem
filiar-se até o dia 30 de novembro concorrerá
aR$50mil emprêmios.

Serão sorteadas 20 TV’s de tela LCD, 10
notebook’s, 10 tablet’s, 10 máquinas foto-
gráficasdigitais, 15microondas, 20ventila-
dores, 20 liquidificadores, 20panelas elétri-
cas de arroz, 20 sanduicheiras, 20 grill’s, 20
churrasqueiras elétricas, 20mix’s e20
batedeiras. O sorteio será no dia 10 de
dezembro, às 9h na Sede do Sindimármore
emCachoeiro.

Vale lembrar que além de oferecer assis-
tência jurídica e convênios emmaisde200
estabelecimentos comerciais deNorte aSul
doEspíritoSanto, oSindimármoreainda
disponibiliza tratamentoodontológicogratuito
paraos filiados. FILIE-SE!

Você pode filiar-se assim:

- Pelo nosso site:
www.sindimarmore.com.br.

- Pessoalmente, nas sedes e
sub-sedes do Sindicato no Es-
tado.

- Preenchendo e destacando a
Ficha de Filiação que está na
parte central da nossa Revisti-
nha da Campanha de Filiação.Os diretores do Sindimármore e o Departamento Jurídico definiram os

últimos detalhes da Campanha de Filiação.



Junte-se a nós!
Desde que assumimos a dire-

ção do Sindimármore, priorizamos
a segurança e a saúde do traba-
lhador. Estamos intensificando as
ações para redução dos aciden-
tes no Setor Mármore e Granito
Capixaba e ampliamos a nossa
rede de atendimento na área de
odontologia.

Os filiados têm acesso a isso
tudo e ainda a convênios com des-
contos especiais em diversos pro-
dutos e serviços de Norte a Sul do
Estado. Mas para ter os benefíci-

os é necessário ser filiado ao nos-
so Sindicato. Para incentivar as
filiações estamos disponibilizando
R$ 50 mil em prêmios. Mas, mais
do que isso, ser filiado ao
Sindimármore significa fazer parte
de uma das instituições mais
combativas do Movimento Sindical,
é ter certeza de que está bem re-
presentado junto aos patrões.

Estamos encerrando mais um
ano. 2014 bate à porta programado
com eleições, Copa do Mundo e luta,
muita luta. Estamos preparados

para os novos desafios e espe-
ramos contar com você, trabalha-
dor! Junte-se a nós e faça parte
dessa linda história de lutas e vi-
tórias que estamos escrevendo
no Movimento Sindical.

Boas Festas, Feliz Ano Novo!

Messias Pizeta
Presidente do Sindimármore

A sub-sede de Nova Venécia foi ampliada e o Sindimármore está construindo uma sub-sede própria em Vargem Alta

SINDIMÁRMORE AMPLIA ESTRUTURA
Para melhor atender os filiados, o Sindimármore está

investindo em sua estrutura física.Além de ampliar a sub-
sededeNovaVenécia, adquiriuumimóvel emVargemAlta
e está concluindo a construção de uma moderna sub-sede

naqueleMunicípio.
Em Nova Venécia a sub-sede fica naAvenida Belo Ho-

rizonte,BairroFilomena.Alémdoprédioprincipal, a estru-
tura conta ainda com outro imóvel no mesmo terreno, e um
amplo pomar. Tudo isso às margens do Rio Cricaré.

EmVargemAlta a sub-sedeé localizadanumdosmetros
quadradosmaisvalorizadosdoEstado,noCentro, emfrente
a Praça Alberto Carlos, ao lado da Paróquia Imaculada
Conceição. A previsão é que seja inaugurada até o final
deste ano.

Além de assistência jurídica e atendimento geral ao tra-
balhador, oSindimármoreoferece tratamentoodontológico
de qualidade para os filiados.

Entre emcontato conosco: (28) 3521-1244 (Cachoeiro),
(28) 3528-1896 (VargemAlta), (27) 3711-9657 (Colatina),
(27) 3328-2779 (Vitória), (27) 3756-2372 (Barra de São
Francisco) e (27) 3752-2591 (Nova Venécia).

O Sindimármore oferece atendimento odontológico grátis


