
Atenção trabalhadores! Estamos 
começando mais uma luta: a nos-
sa Campanha Salarial, que costu-
ma encontrar bastante resistência 
entre os empresários, já está mo-
bilizando o SINDIMÁRMORE 

CAMPANHA SALARIAL
E COMEÇA MAIS UMA 

cReajuste salarial justo
c Adicional Noturno de 45%
c Horas-extras com acréscimo de 50% para as realizadas entre segunda e sexta-feira (ou nos 
sábados quando este dia fizer parte da jornada normal de trabalho), e de 110% para domingos 
e feriados (estamos na luta pela ampliação do adicional)
c Implantação do Programa de Alimentação do Trabalhador (com café da manhã, al-
moço, lanche da tarde e janta), ou Tíquete-Alimentação no valor de R$ 360
c Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
c Plano de Saúde 100% pago pelo empregador
c Seguro de Vida - ampliação do valor da apólice
c Classificação profissional em treinamento - maior compromisso do empregador
cPagamento de R$ 30 mensais como reposição das despesas que o trabalhador tem para 
lavar o uniforme
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e a base. Em assembleia, a com-
panheirada aprovou a proposta 
de Acordo Coletivo para Aditivo 
à CCT 2014/2016, apresentada ao 
Sindicato Patronal. 

Agora vamos pra mesa de nego-

ciação com a força da única Cate-
goria do mundo que sabe como ti-
rar o sustento da rocha. A luta será 
grande, mas a vitória maior ainda. 
Aguardem os comunicados e par-
ticipem das próximas assembleias!

LUTAMOS POR:
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O QUE MUDA COM AS
NOVAS REGRAS TRABALHISTAS

SEGURO-DESEMPREGO
Era assim: O trabalhador tinha direito a receber 

o Seguro se comprovado o vínculo empregatício 
de seis meses. Isso garantia a ele receber três par-
celas do benefício. Se a pessoa trabalhou de 12 a 23 
meses, ela tinha direito a quatro parcelas. Caso o 
tempo de trabalho fosse de, pelo menos 24 meses, 
seriam cinco parcelas. 

Como fica: Para solicitar o seguro-desemprego 
será necessário comprovar o vínculo empregatício 
de 18 meses, o que dá direito a quatro parcelas do 
benefício. Acima de 24 meses, o trabalhador pode 
receber cinco parcelas. Em caso de nova solici-
tação, o tempo de trabalho deverá ser de 12 meses 
e, de seis meses, na terceira solicitação. Atenção: 
o pagamento direto será de apenas três quotas. A 
partir da quarta, somente com autorização expres-
sa do CODEFAT.

O Governo Federal editou no dia 28/12/2014 as Medidas Provisórias 664 e 665, que alteram as regras do 
seguro desemprego, do abono anual ou PIS/PASEP, e no direito previdenciário, altera o prazo para concessão 
do auxílio doença, modifica a pensão por morte e cria carência para alguns benefícios. Acompanhe:

AUXÍLIO-DOENÇA
Era assim: Era pago ao trabalhador afastado por 

mais de 15 dias consecutivos por doença ou aci-
dente. 

Como fica: O tempo para ter direito ao auxílio 
passa para 30 dias de afastamento consecutivo. Os 
30 dias passam a ser remunerados pelo empre-
gador. Com esta mudança a estabilidade prevista 
no caso de acidente de trabalho só acontecerá a 
partir do 31º dia.

ABONO SALARIAL 
(PIS OU DÉCIMO-QUARTO SALÁRIO)
Era assim: Pago ao trabalhador que recebia até 

dois salários mínimos e trabalhava pelo menos 30 
dias no ano da solicitação. Todos era tratados da 
mesma forma, independente de ter trabalhado um 
mês ou um ano.

Como fica: O tempo de trabalho necessário para 
solicitar o benefício foi elevado para seis meses 
ininterruptos. Além disso, o benefício passa a ser 
pago de forma proporcional, semelhante ao Déci-
mo-Terceiro. 

PENSÃO POR MORTE
Era assim: Não havia tempo mínimo de con-

tribuição para que os dependentes pudessem 
receber a pensão. O valor da pensão por morte 
correspondia a 100% da média dos salários de con-
tribuição do segurado, ou daquela a que teria di-
reito se estivesse aposentado por invalidez na data 
de seu falecimento.

Como fica: É necessário o período de dois anos 
de casamento ou união estável para ter direito ao 
benefício. A exceção acontece nos casos em que 
a morte do trabalhador ocorra em função de ac-
idente de trabalho, após o casamento ou em caso 
de cônjuge incapaz. O benefício também não será 
vitalício em todos os casos e o valor pago será de 
50% (da média dos salários de contribuição) e mais 
10% por cada dependente. O valor nunca será infe-
rior a um salário mínimo.

ATENÇÃO! As alterações ainda serão 
submetidas ao Congresso Nacional, onde 

poderão sofrer outras modificações. Se não 
forem aprovadas, todas as modificações 

que já estão em vigor perderão seu efeito.www.sindimarmore.com.br


