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O Sindimármore sorteará, 
dentro da Campanha de 
Sindicalização, mais de  R$ 
70.000,00 em prêmios para os 
seus filiados. Os trabalhadores 
concorrerão a quatro motos CG 
FAN 160cc zero km, notebooks, 
TV’s 42 polegadas de LED, 
churrasqueiras, micro-ondas, 
panelas elétricas, entre outros.

Mas atenção, para concorrer os 
filiados devem estar com suas 
mensalidades sindicais em dia. 
Quem ainda não é sócio do 
Sindimármore poderá participar 
do sorteio se fizer sua filiação até 
o dia 15 de novembro. 

O sorteio acontecerá no dia 6 
de dezembro, às 9h, na sede 
do Sindimármore-Cachoeiro. 
Acompanhe o Regulamento e 
BOA SORTE!

- Terão direito a concorrer ao sorteio todos os associados ao 
Sindimármore e os que se associarem até o dia 15 de novembro. O 
sorteio acontecerá no dia 6 de dezembro de 2016.

- Os prêmios só poderão ser retirados pelos próprios ganhadores, que 
deverão apresentar documentos de identificação e o contracheque 
do mês de novembro de 2016, onde constarão desconto da 
mensalidade em favor do Sindimármore.

- O prazo para a retirada dos prêmios é até o dia 31 de janeiro 
de 2017. Os prêmios não retirados serão sorteados novamente na 
primeira semana de fevereiro de 2017.

- Os ganhadores assinarão documento confirmando o recebimento 
dos prêmios e concordando com o uso de imagem para o Site do 
Sindimármore, Jornal O Marreteiro e outras publicações de interesse 
do Sindicato.

REGULAMENTO

OS VEÍCULOS E OUTROS PRÊMIOS SERÃO SORTEADOS PARA OS FILIADOS 
AO SINDIMÁRMORE E QUEM FILIAR-SE ATÉ O DIA 15 DE NOVEMBRO

4 MOTOS ZERO KM!
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SEGURO DE VIDA: COMO FUNCIONA

NÃO FIQUE SÓ!
E começamos mais uma 

Campanha de Sindicalização. 
Na verdade não é só uma 
Campanha, é também um mo-
mento de integração com os 
trabalhadores, um momento 
festivo, de confraternização. 

Mesmo no olho da crise, 
com uma administração sem 
exageros e lúcida o Sindimár-
more conseguiu investir mais 
de R$ 70 mil em prêmios para 
os nossos filiados. Entre os 
prêmios estão quatro motos 
zeradinhas. Então! Se você 
ainda não é filiado, venha 
para o Sindicato. Além de faz-
er parte de uma instituição de 
credibilidade, que faz história 
no Movimento Sindical, ainda 
concorre a dezenas de prêmi-
os. 

Não fique só... FIQUE 
SÓCIO DO SINDIMÁRMORE!

E, para não esquecer:

#FORATEMER!

Messias Pizeta
Presidente do Sindimármore

O Seguro de Vida, garantido 
na nossa Convenção Coletiva, 
é um importante direito conquis-
tado pelos trabalhadores e pelo 
Sindimármore. 

Os trabalhadores do setor de 
rochas ornamentais ganham a 
vida em local de risco. Mesmo 
com todas as medidas de se-
gurança adotadas, há sempre o 
risco de acidentes, que às vez-
es infelizmente mutilam e até 
matam. 

O Seguro de Vida também 
vale no trajeto para o trabalho. 
Mas ATENÇÃO, em ambos os 
casos, as famílias só terão di-

reito ao Seguro se for compro-
vado que a vítima possui Cartei-
ra de Habilitação e não estava 
sob o efeito de bebida alcóolica 
ou qualquer outra droga ilícita. 

AMBIENTE SEGURO
Os trabalhadores devem es-

tar sempre atentos às condições 
de trabalho, usando sempre o 
Equipamento de Proteção In-
dividual (EPI) e cuidando para 
que o ambiente de trabalho seja 
sempre seguro. 

Não se esqueça de que em 
casa há sempre alguém espe-
rando que você volte são e salvo. 

Conforme a Cláusula 9º da Convenção Coletiva, as empresas 
terão que comunicar as férias coletivas ou individuais ao trabalhador 
com no mínimo 30 dias de antecedência e pagar com no mínimo 
três dias antes do início. 

Trabalhador, sempre que você receber pagamento de férias ou 
de salários não se esqueça de colocar a data CERTA, do dia em 
que está recebendo. Não aceite colocar a data que a empresa quer.

SOBRE FÉRIAS COLETIVAS 
OU INDIVIDUAIS

 Informe 

Jurídico

www.sindimarmore.com.br

sindimarmore espirito santo


