
O que a nossa Categoria tem a ver 
com o Projeto de Lei 4.330, que trata 
da terceirização do trabalho? TUDO! 
Vai afetar todos os segmentos e as 
famílias dos terceirizados. A tercei-
rização escraviza, mutila, mata! 

 Sendo aprovado haverá redução do 
número de empregados.

 Os salários serão reduzidos, pois 
a empresa que terceirizar vai reduzir 
custo, logo contratará por menos e a 
prestadora de serviço terá lucro e pa-
gará salário menor.

Para economizar ainda deixará 
de investir em segurança dos tra-
balhadores.

Como os empregados serão da ter-
ceirizada poderão trabalhar alternan-
do em várias empresas, isto porque, as 
tomadoras de serviço poderão firmar 
contrato com várias empresas, inclu-
sive de categorias diferentes.

Assim poderão ocorrer fatos de 
empregados trabalharem em várias 
empresas dentro do mesmo mês. E o 
pior: em atividades diferentes.

Embora a estrutura sindical per-
maneça a mesma, certamente haverá 
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conflito no enquadramento sindical 
em prejuízo do empregado, pois para 
economizar as empresas aplicarão 
Normas Coletivas que sejam melhores 
para elas, isto devido possibilidade de 
trabalhar em categorias diferenciadas.

Com a precarização, certamente 
aumentará o número de acidentes de 
trabalho.

Embora o projeto de lei imponha 
ao tomador do serviço responsabili-
dade solidária, isto na prática poderá 
ser prejudicado, pela prestação de 
serviço em empresas diferentes e em 
setores diversificados, fato que dificul-
tará a apuração da responsabilidade, 
principalmente no caso de acidentes 
e/ou doenças ocupacionais, pois ocor-
rerá o tradicional jogo de empurra. 

Para evitar mais essa tragédia 
contra os direitos dos tra-
balhadores, estamos nos mo-
bilizando e indo para as ruas, 
cobrando agora dos senadores 
em Brasília. 

Participe das assembleias e 
manifestações. QUEM LUTA, 
CONQUISTA!
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Messias Pizeta tomou posse do 
seu segundo mandato à frente da 
Presidência do Sindimármore. 
Sempre firme em suas opiniões e 
na condução do Sindicato e avesso 
a badalações, assim, simples, dire-
to e com inteligência, vai fazendo 
história no Movimento Sindical. 
Sob sua liderança o Sindimármore 
cresceu, expandiu sua base, inves-
tiu na construção e reforma de 
sedes, comunicação e, sobretudo, 
na valorização do trabalhador.

Nesta entrevista ele fala sobre 
desafios, política, Dilma, Jubileu 
de Prata do Sindimármore e muito 
mais. Acompanhe:

O QUE O PRESIDENTE 
DISSE SOBRE…

PRINCIPAIS DESAFIOS
“É o ano do Jubileu de Pra-

ta do Sindimármore, 25 anos de 
fundação do nosso Sindicato. Esta-
mos debatendo algumas ações para 
esta data tão importante. Outro 
desafio é até o fim do ano constru-
ir – ou até mesmo se necessário 
adquirir outro imóvel – em Nova 
Venécia. Tem ainda uma refor-
ma no Clube em Cachoeiro para 
dar mais tranquilidade e segu-
rança aos associados que buscam 

“Somos do tamanho da força do trabalhador”
O Sindimármore está completando 25 anos e empossou sua nova Diretoria. A cerimônia aconteceu em Cachoeiro. É Jubileu de Prata!

ali o seu momento de lazer. Mas 
a prioridade maior é sempre fazer 
respeitar os direitos dos tra-
balhadores”.

DESABAMENTO DA 
SEDE DE NOVA VENÉCIA

“O desabamento da sede deixou 
diretores e funcionários abalados, 
afinal a luta para adquirir o imóvel 
não foi fácil. Mas o que nos deixa 
felizes é que não houve vítimas, 
e o imóvel vamos conseguir no-
vamente, afinal o Sindimármore 
começou embaixo de uma árvore 
e o banco para sentarmos era uma 
pedra. Agora veja só o nosso ta-
manho. Podemos dizer que esta-
mos gigantes, do tamanho da força 
do trabalhador!”.

DILMA PRESIDENTA
“Apesar da ofensiva da dire-

ita, conseguimos reeleger a Dilma 
presidenta. Os diretores do Sin-
dimármore trabalharam na con-
scientização dos trabalhadores 
mostrando que este Governo foi 
e será a melhor opção para nos 
trabalhadores. Prova disso é o au-
mento do emprego, as condições 
de vida melhoraram. Hoje o tra-
balhador está viajando mais, as 
praias estão cheias, assim como os 
aeroportos e rodoviárias. Isso sem 
falar no poder de compra dos tra-

balhadores. Isso só está sendo pos-
sível de doze anos para cá. Antes 
poucos podiam comprar carros, 
carne de primeira, e outras coisas 
que só os ricos tinham acesso”.

O SINDICATO E O 
TRABALHADOR
“Se você, trabalhador, ainda está 

indeciso em filiar-se ao Sindimár-
more, não perca mais tempo! Venha 
lutar com a gente! Se você quer um 
Sindicato forte, terá que fazer parte 
dele. O Sindicato é o único repre-
sentante legal de uma Categoria. As 
conquistas só são possíveis através 
da organização dos trabalhadores. 
Resumindo tudo: junte-se a nós e 
vamos lutar juntos! Sindicato forte 
significa trabalhadores organizados”.

MENSAGEM PARA OS 
TRABALHADORES
“Costumo dizer que quem está 

satisfeito com o que ganha, não 
merece o que está ganhando. Partici-
pe, se organize por local de trabalho, 
compareça às assembleias convo-
cadas pelo Sindicato. Você vai ver 
como somos capazes de conquistar 
quando estamos juntos e organiza-
dos. A união faz a força!”.


