
É hora de união e mobilização, 
companheirada, pois os patrões 
estão fazendo os trabalhadores 
de bobos. Empurram a Cam-
panha Salarial com a barriga 
e ainda oferecem um reajuste 
salarial de miséria para a nossa 
Categoria. 

VEJAM SÓ:
O Sindimármore encaminhou 
as propostas para o fechamento 
da Convenção Coletiva de Tra-
balho ao Sindirochas, o sindica-
to patronal, no dia 5 de março. 
Eles só marcaram a primeira 
reunião para o dia 29 de abril. 
E aí ofereceram o insignificante 
reajuste salarial de 5%. E, claro, 
o Sindimármore RECUSOU! 

E TEM MAIS:
Nova reunião só foi marca-
da para o dia 6 de junho. A 
proposta do sindicato patronal: 
7% para todos os salários. 

A falta de uma proposta de 
reajuste de salário decente por 
parte dos patrões está travando 
as negociações para o fecha-
mento da Convenção Coletiva 
de Trabalho. A proposta mais 
recente foi de 8% para os pisos 
e 7% para quem tem salários 
maiores que o piso. E... nada 
mais.

PATRÕES TRAVAM CAMPANHA SALARIAL
OS RICOS EMPRESÁRIOS CONTINUAM LEVANDO O OURO E ARRANCANDO O COURO 
DOS TRABALHADORES

Sendo assim, companheiros, o Sindimármore 
está solicitando a intermediação do 

Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho.

Lute com a gente. E quem luta, conquista!
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Ao fazer uma visita de roti-
na à empresa Eugênio Hack-
bardt-ME, em Itaguaçu, no 
dia 24 de junho, os diretores 
do Sindimármore, Reginal-
do Célia e Adriano, foram 
ameaçados de morte pelo dono 
da empresa, o senhor Eugênio 
Hackbardt. Várias testemu-
nhas assistiram a ignorância e 
truculência do empresário, que perdeu a linha, a razão e o bom 
senso. 

Gritando palavras de baixo calão, como “vagabundos” e “sa-
fados”, Eugênio acusou Reginaldo de perseguição “com denún-
cias nos órgãos competentes”. Ele ameaçou o diretor de morte e 
ainda disse que conhece a família do sindicalista e o local onde 
ele mora. “E é melhor vocês saírem daqui correndo enquanto eu 
não sento um ‘trem’ em vocês” – disse. 

Os diretores prestaram queixa na Delegacia, abriram um Bo-
letim de Ocorrência e acionaram o Ministério Público. A Cen-
tral Única dos Trabalhadores e o Movimento Sindical Nacional 
estão acompanhando o caso de perto.

NÃO VAMOS PARAR
Senhor Eugênio, é por causa de pessoas como o senhor 

que o Setor de Rochas é conhecido como o que mais mata tra-
balhadores no mundo. A Ditatura já acabou, senhor empresário. 
O Sindicato tem o direito e o dever de fiscalizar e cobrar melho-
ria nos ambientes de trabalho. Além de reajuste salarial digno, 
os companheiros têm direito de trabalhar em segurança. 

Já tentaram nos parar e nos calar antes e não conseguiram. 
Com a sua atitude, se o senhor já estava errado, agora está mais 
ainda. A Justiça vai te cobrar. Então, até lá. 

Diretor do Sindimármore 
é AMEAÇADO de MORTE Coisas esquisitas estão 

acontecendo no Setor de Ro-
chas Capixaba. Acidentes fa-
tais e patrões que não estão 
nem aí para a Campanha 
Salarial todos os anos a gente 
enfrenta. Mas agora apareceu 
outra novidade do mal: tem 
patrão ameaçando diretor 
sindical de morte! Isso mes-
mo, de morte. Mas se bem que 
nem é tanta novidade assim, 
isso já aconteceu  em um pas-
sado recente...

Já tomamos as medidas 
cabíveis e não vamos deixar 
de lutar pelos direitos dos tra-
balhadores. Nunca. Na Luta 
de Classes é assim: mexeu com 
meu amigo, mexeu comigo. 

Estamos preparados para 
tudo.

Messias Pizeta, 
Presidente do Sindimármore

Jamais irão
nos calar


