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A CAMPANHA SALARIAL 2014 COMEÇOU!
NOSSAS REIVINDICAÇÕES

- Reajuste com ganho real
- Participação nos Lucros e Resultados 
(PLR)
- Tíquete Alimentação
- Plano de Saúde
- Adicional de Transferência de Trabalhador
- Melhores condições de saúde e seguran-
ça nas empresas
- Mudança da data base para janeiro

Lista dos ganhadores da Campanha de Filiação no site www.sindimarmore.com.br

Atenção companheirada!
A luta para manter e avançar nos direitos 

conquistados ao longo dos anos começou de 
novo, na Campanha Salarial 2014. Os trabal-
hadores do Setor de Rochas serão chamados 
para assembleias de Norte a Sul do Estado. 
Queremos ouvir o que a nossa Categoria tem a 
dizer. Entre nossas reivindicações estão Plano 
de Saúde, Participação nos Lucros e Resulta-
dos e muito mais. 

Acompanhe as convocações pelas edições 
do jornal O Marreteiro e pelo nosso site www.
sindimarmore.com.br. Com união e mobilização 
a vitória é certa.

Participem!
CORREÇÃO DO FUNDO DE GARANTIA

O Sindimármore está entrando na Justiça 
com uma Ação Civil Pública cobrando a cor-
reção do FGTS para TODOS os trabalha-
dores da nossa Categoria.
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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) e Amarildo de Oliveira – Diretor de Cursos e Promoções
SEDE  SUB-SEDES: Cachoeiro (Telefone  28-3521-1244 ), Colatina (27-3711-9657), Vargem Alta 
(28-3528-1896), Vitória (27-3328-2779), Barra de São Francisco (27-3756-2372) e Nova Venécia  
(27-3752-2591). 
Site: www.sindimarmore.com.br / Jornalista: Júnior Eler - MTb 01758 / Charges: Anderson Kabelo 
E-mail: sindimarmore@sindimarmore.com.br

Morre mais um no Setor
E o matadouro humano continua aberto! Infeliz-

mente foi confirmada a primeira morte do ano por 
acidente no Setor de Rochas. O marteleteiro Mar-
celo Mendes Rodrigues, 38 anos,  veio a óbito no 
Distrito de Itaoca Pedra, enquanto trabalhava. 

Segundo informações, houve uma detonação na 
pedreira e uma limpeza prévia do local. Ao reiniciar 
os trabalhos sozinho, e ao usar o martelete, algu-
mas pedras se soltaram e esmagaram o trabalhador. 

Enquanto 2014 já começou mal para o Setor de 
Rochas, o ano de 2013 não deixará saudades no 
quesito segurança. Foram 12 acidentes com mortes, 
contra 10 em 2012. Ao contrário de 2012, em 2013 
estão incluídas as mortes de percurso, que são aque-
las registradas quando os companheiros estão indo 
ou voltando do trabalho. Mesmo assim os números 
são alarmantes. 

É necessária a união de Sindicatos, poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário, Imprensa e população 
para mudar essa triste realidade. Entendemos que 
acidentes podem ser evitados. O que acontece no 
Setor de Rochas são assassinatos. É preciso mais 
investimento em segurança, qualificação da mão de 
obra dos trabalhadores e qualificação do bom senso 
de alguns patrões. 

É preciso de fato fazer um pacto pela vida do tra-
balhador. Está lançado o desafio que salva vidas.

ÁGUA X ELETRICIDADE
Um aviso a patrões sem noção e trabalha-

dores desatentos: água e eletricidade não 
combinam. Pelo contrário, essa combinação 
estúpida MATA! Em 2012 três companheiros 
perderam a vida assim, quando foram obriga-
dos a trabalharem em ambientes perigosos. 

Três mortes que poderiam ser evitadas. 
Três famílias que estão sofrendo por mortes 
absurdas.

 

LUTO!


