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A dengue mata!

A primeira assembleia da Campanha Salarial 2016 foi realizada na sede do Sindimármore em Cachoeiro

As propostas aprovadas serão debatidas com o Sindicato Patronal

Começamos mais uma Canpanha 
Salarial. Realizamos a nossa primeira 
assembleia para definição das propostas 
que serão apresentadas ao Sindicato Pa-
tronal e vamos para a primeira rodada de 
negociações. Queremos manter os direit-
os já conquistados e avançar em muitos 
outros. Junte-se a nós!

PRINCIPAIS CLÁUSULAS
- Reajuste salarial de 10%, mais 100% 

do INPC - que é a inflação medida entre 
30 de abril de 2015 a 1º de maio de 2016.

- Hora-extra com acréscimos de 75% 
e 150%.

- Adicional noturno de 45%.
- Acúmulo de função: adicional de 

40% sobre o salário base, com reflexos 
nas horas-extras, adicional noturno, 
férias + 1/3 e décimo-terceiro.

- Participação nos Lucros e Resulta-
dos (PLR).

- Tíquete Alimentação de R$ 360,00.

MOBILIZAÇÃO
O Presidente do Sindimármore, Mes-

sias Pizeta, apontou o caminho para o 
sucesso da Campanha Salarial: “O Sindi-
cato é o trabalhador. Com união e mobi-
lização de todos, as vitórias acontecerão. 
Quem luta, conquista!”.

Então vamos eliminar o 
mosquito aedes aegypti, 

transmissor da dengue, do zika 
vírus e da febre chikungunya. 

Recipientes e locais com 
água parada são criadouros 
em potencial do mosquito. 
Trabalhador, ajude-nos a 

combater essa praga na sua 
empresa e nas residências!
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SOBRE PEDIDO DE CONTAS

Os trabalhadores do Setor de Rochas Ornamentais estão novamente de luto. 
Ainda estamos no início do mês de março e já são três os acidentes fatais somente 
este ano. Perdemos três companheiros valorosos, três pais de família, três filhos 
que saíram de casa para ganhar o pão de cada dia e acabaram perdendo suas vidas.

O Sindimármore continua cobrando atitude das autoridades, investimen-
tos em segurança aos patrões, mobilizando a população e fazendo denúncias 
ao Ministério Público do Trabalho. Além das mortes, muitos acidentes deixam 
as vítimas mutiladas, impossibilitadas de trabalhar. Em 25 anos de fundação, 
a principal luta do Sindicato sempre foi a preservação da vida do trabalhador.

Já foi muito pior, mas a luta é pelo acidente zero já! Por uma série de fatores 
– seja negligência, má administração ou falta de investimentos das empresas –, 
o Sindimármore entende que o que acontece no Setor não são acidentes, são 
assassinatos.

COMPANHEIRO OSCAR, PRESENTE!
No dia 14 de janeiro o motorista Oscar Rodrigues de Carvalho perdeu a 

vida em acidente de trajeto ocorrido em João Neiva. A carreta capotou e levou o 
trabalhador à morte. Oscar morava em Águia Branca. 

COMPANHEIRO ADRIANO, PRESENTE!
No dia 31 de janeiro o Movimento Sindical perdeu uma de suas referências 

no Norte Capixaba. O diretor do Sindimármore, Adriano Rodrigues da Silva, 
morreu em acidente com carro, causado por colisão em um bloco de granito. A 
tragédia aconteceu por volta das 20h, próximo à Estação de Energia Elétrica de 
Vila Paulista, no município de Barra de São Francisco. Também veio a óbito o 
menor identificado como Géferson Criste Bertolino, 15 anos.

De acordo com informações da Polícia Civil, a pedra se soltou de uma car-
reta que seguia para Barra de São Francisco. O veículo seguia em direção a Eco-
poranga. O carro foi esmagado pelo bloco de granito. Uma mulher de 42 anos 
e outras três adolescentes também foram levadas com ferimentos para atendi-
mento médico.

Adriano tinha 39 anos, era Subsecretário de Relações Humanas do Sin-
dimármore e deixa mulher e filho.

 
COMPANHEIRO UEDER, PRESENTE!
No dia 1° de fevereiro, logo pela manhã, às 6h, Ueder Peisiano Gagno teve sua 

vida ceifada em mais um acidente fatal de trabalho. Ele trabalhava no multifio quan-
do, ao subir na plataforma pisou no fio, foi puxado pelo pé e caiu dentro do equipa-
mento. Ueder era trabalhador da empresa Vitória Stone, localizada em Serra.

TRAGÉDIAS NO SETOR DE ROCHAS
O acidente que vitimou o diretor Adriano aconteceu em Barra de São Francisco

SOBRE A CAT
Atenção trabalhador!
Se você for vítima de aci-

dente de trabalho ou de per-
curso (que é aquele sofrido ao 
ir ou retornar do trabalho) co-
munique a empresa ou ao seu 
superior imediato para que 
seja providenciada a Comuni-
cação de Acidente de Trabalho 
(CAT). Se a empresa se negar 
a emitir o documento, acione 
o Sindimármore o mais rápido 
possível. 

Quando o acidente for no lo-
cal de trabalho, tome o cuida-
do de avisar também alguns 
colegas para que estes sirvam 
de testemunhas caso seja 
necessário.

SOBRE FÉRIAS
A nossa Convenção Coleti-

va garante:
As férias devem ser comuni-

cadas com 30 dias de antece-
dência e pagas 3 dias antes do 
início da mesma. Mas há casos 
de empresas que dão férias ao 
trabalhador e só pagam quan-
do ele volta a trabalhar. E ain-
da: muitos patrões dão férias 
coletivas no final do ano e não 
pagam ninguém. Está errado! 
Acionem o Departamento Jurí-
dico do Sindimármore e exijam 
seus direitos.

 Informe 

Jurídico


