
Depois três meses de negociação, 
enfim os patrões apresentaram 
uma proposta razoável e os tra-
balhadores aprovaram em as-
sembleia. Arrancamos até 9% de 
reajuste salarial e mantivemos 
direitos conquistados em outras 
lutas. Vale lembrar que o aumento 
é retroativo ao mês de maio. 

Os 9% de aumento valem para 
quem recebe o piso salarial, que 
vai para R$ 1.116,33. Para quem 
recebe deste valor até R$ 3.000,00 
o aumento é de 8%. Para os com 
salários acima de R$ 3.000,00 é 
7%. 

ENCARREGADO
Conquistamos também o piso 
salarial de R$ 1.800,00 para os 
encarregados. Ou seja, nenhum 
encarregado pode receber menos 
do que este valor. Se isso estiver 
acontecendo, companheiro, de-
nuncie que a Diretoria do Sin-
dimármore entrará em ação. 

USO DO CELULAR
Por causa do grande número de 
acidentes no Setor de Rochas – 
alguns deles devido à desatenção 
causada pelo uso do celular no 
trabalho – o aparelho não poderá 
mais ser utilizado em áreas de ris-

BATEMOS A MARRETA!
CONQUISTAMOS 9% DE AUMENTO E PISO SALARIAL PARA OS ENCARREGADOS. VALEU!

co, tais como setores de produção, 
manutenção e outros devidamente 
identificados. O não cumprimen-
to desta norma será considerada 
falta grave passível de sanção 
disciplinar nos termos da legis-
lação vigente. Ajude-nos a evitar 
acidentes, use os EPI’s adequa-
damente, se o local for de risco, 
chame o seu superior imediato.   

Como o Sindimármore sempre 
combateu a melhoria da segurança 
nos locais de trabalho e a preser-
vação da vida, concordamos com 
a Cláusula e contamos com a com-
preensão dos trabalhadores. 

COMO FICARAM 
OS SALÁRIOS

Profissionais - Salário atual: 
R$ 1,024,16. Como ficou: R$ 
1,116,33.

Encarregados – Piso salari-
al de R$ 1.800,00.

Ajudantes e auxiliares – 
Salário atual: R$ 745,17. 
Como ficou: R$ 812,23.

Ensacadores - Salário atual: 
R$ 854,28. Como ficou: R$ 
931,16.

Observação: Nenhum tra-
balhador do Setor de Ro-
chas Capixaba pode ganhar 
menos do que estes valores. www.sindimarmore.com.br
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Fechado!
Mais uma Campanha 
Salarial fechada, 
mais uma Campanha 
de Filiação sendo 
iniciada, eleição para 
presidenta, senador, 
deputado federal e 
deputado estadual 
em andamento... o 
Sindimármore está 
operando na alta!

Após a Copa do Mundo no Brasil, a Copa mais 
organizada de todos os tempos (e foi no governo 
do Partidos dos Trabalhadores, vale lembrar), as 
atenções voltam-se agora para o período eleito-
ral e mais do nunca para a Luta de Classes. Aqui 
no Setor de Rochas Capixaba lutamos, resisti-
mos, insistimos e conquistamos. É claro que 
sempre se pode avançar – e sempre lutamos 
para isso – mas 9% de reajuste salarial significa 
um dos maiores reajustes do País. E a nossa 
luta por mais dignidade e qualidade de vida para 
os trabalhadores e suas famílias continua. 
 
No dia 5 de outubro voltamos às urnas para es-
colher nossos representantes políticos na esfera 
nacional e estadual. A nossa prioridade é eleger 
candidatos que dêem continuidade ao que cham-
amos de Revolução Social, que proporciona 
distribuição de renda para os mais necessitados 
e maior qualidade de vida para os trabalhadores 
e suas famílias.

Então? Fechado? Fechado!

Messias Pizeta

60 mil em prêmios 
PARA FILIADOS
SERÃO SORTEADAS TRÊS MOTOS 0 KM E 
DIVERSOS PRÊMIOS

O Sindimármore sorteará R$ 60 mil em prêmi-
os para os trabalhadores. Para participar basta ser 
filiado ao Sindicato ou filiar-se até 30 de outubro. O 
sorteio acontecerá no dia 9 de dezembro, às 9h, na 
sede do Sindicato em Cachoeiro.

Serão sorteadas três motos 0 km: uma para a 
Região Sul, uma para a Grande Vitória uma para a 
Região Norte. E tem também notebook’s, TV’s de 
LED, microondas, panelas elétricas, churrasqueiras 
e muito mais!

Os nomes dos ganhadores serão divulgados no 
jornal O Marreteiro e no nosso site www.sindimar-
more.com.br. O prazo para retirada dos prêmios é de 
60 dias. O ganhador deverá apresentar documentos 
de identificação e comprovante de contribuição com 
o Sindicato. 

Caso não sejam retirados dentro do prazo, os 
prêmios serão sorteados novamente. Ao receberem 
os prêmios, os ganhadores concordarão com o uso 
da sua imagem para o nosso site e o Jornal O Mar-
reteiro.

A Taxa Negocial, prevista na Convenção Coletiva 
de Trabalho é uma importante contribuição dos tra-
balhadores para reforçar a luta do Sindicato. É fun-
damental 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 Sin-
dimármore conquista vitórias os benefícios são para 
todos os trabalhadores do mármore e granito, mesmo 
os que não são sindicalizados.

A Taxa Negocial representa 6% do salário dos tra-
balhadores, divididos em quatro parcelas de 1,5%. 
É descontada nos contracheques de agosto, setem-
bro, outubro e novembro. Quem não concorda com 
a contribuição deve comparecer o Sindicato dos Tra-
balhadores e pedir a isenção, assinando o termo de 
renúncia emitido pela entidade obreira, renovada an-
ualmente. 

Lembramos que, por já contribuírem com o Sindi-
cato, os associados ao Sindimármore estão dispensados 
da taxa, evitando, assim, a duplicidade de pagamento.

TAXA NEGOCIAL


