
9,86% DE REAJUSTE

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração, Beneficiamento e Comércio de Mármore, 
Granito e Calcário do Espírito Santo - Número 80 - Filiado à CNTSM, CUT e FETRACONMAG

Sede Cachoeiro - 28 3521-1244 - Jornalista: Júnior Eler (MTB 01758/ES) - Julho/2016

A assembleia foi realizada na sede do Sindimármore em Cachoeiro do Itapemirim

Com direito a várias reuniões e 
debates com a Comissão Patronal, 
e ainda a mediação do Ministério 
Público, onde foi tirada uma proposta, 
os trabalhadores aprovaram o 
fechamento da Campanha Salarial. A 
assembleia geral com a Categoria foi 
realizada na sede do Sindimármore 
em Cachoeiro, no dia 08 de julho.

E FICOU ASSIM:
- Para os salários até R$ 1.500,00 

o reajuste será de 7% (retroativo a 
maio), mais 2,65% em dezembro 
(que cairá na folha de janeiro), que 
acumulados totalizam 9,86% de 
reajuste salarial.

- De R$ 1.501,00 a 3.000.00: 6%
- De R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00: 5%
- Acima de R$ 4.000,00: 4%

ATENÇÃO
Lembrando que o reajuste é 

retroativo ao mês de maio de 2016 
e vale sobre salários, adicional de 
insalubridade, hora-extra e adicional 
noturno. As empresas poderão pagar 

as diferenças nas folhas de pagamento 
de julho e agosto.

Trabalhador, VOCÊ É O FISCAL! 
Se as empresas não cumprirem 
o acordado, DENUNCIEM ao 
SINDIMÁRMORE.

 Informe 

Jurídico
Todo direito trabalhista prescreve com cinco anos, e até pouco 

tempo o entendimento era que o FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço) prescrevia com trinta anos.

O Supremo Tribunal do Trabalho já deu parecer entendendo 
que por ser um direito trabalhista, a prescrição do FGTS também é 
de cinco anos. Fique atento, fiscalize se a empresa está depositando 
o seu FGTS em dia. 

Procure a Caixa Econômica e solicite o Extrato Analítico. Só 
através dele você vai saber se o seu FGTS está sendo depositado 
todos os meses.

PRESCRIÇÃO DO 
DIREITO TRABALHISTA
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mais 50%. Então saberá quanto vale a hora extra 
de 50%. Para saber o valor da hora de 110%, basta 
acrescentar 110% no lugar de 50%.

Exemplo: R$ 1.294,09 + R$ 258,81 = R$ 1.552,90 
-:- 180 = 8,62 + 50% = R$ 12,94 (este é o valor de sua 
hora extra com 50%)

SOBRE O ADICIONAL NOTURNO
Todos que trabalham no  período noturno, a 

partir das 22 horas, têm direito ao adicional noturno

Como calcular: Some o salário, mais adicional 
de insalubridade se houver, e caulcule 180 x 30%.

Exemplo: R$ 1.294,09 + R$ 258,81 -:- 180 = 
R$ 8,62 x 30% = R$ 2.58 (esse é o valor por hora de 
adicional).

Você sabe calcular 
suas horas extras?

Se você trabalha em TURNO ININTERRUPTO, 
então tem direito a uma hora extra por horário 
trabalhado no mês. Basta contar quantos horários 
trabalhou e saberá quantas horas, depois ver quantas 
noites trabalhou e somar com a quantidade de 
horários trabalhados. 

Exemplo: Durante o mês se você trabalhou 24 
horários então terá 24 horas extras. Desses 24 horários 
se você trabalhou 8 noites, terá mais 8 horas extras, 
num total de 32 horas/mês. 

COMO CALCULAR AS HORAS
Você soma o salário base mais o adicional de 

insalubridade se houver, divide por 180 e acrescenta 

A Taxa Negocial, prevista na Convenção Coletiva 
do Trabalho (CCT), é uma importante contribuição 
para custear despesas que o Sindimármore tem nas 
negociações com o Sindicato Patronal. Esse processo 
acontece todos os anos buscando melhorias para os 
trabalhadores.

Todos sabem da importância das negociações, 
sem elas não teríamos reajuste salarial e todas as 
outras conquistas previstas na nossa Convenção. 
Aos trabalhadores que questionam o desconto, 
lembramos que a luta é de todos. E se temos 
conquistas, alguém está paganddo para que você 
receba o que conquistamos. E isso tem um custo. 

Participe, ajude o seu Sindicato a ficar cada vez 
mais forte. Vamos juntos em busca de um salário 

Taxa Negocial: o que é?

justo e melhores condições de trabalho e de vida. 
Junte-se a nós! 

Não fique só… fique sócio do Sindimármore!

NO PRÓXIMO O MARRETEIRO, O REGULAMENTO DO 
NOSSO SORTEIO DE FINAL DE ANO. AGUARDEM!!!


