
COMO FICARAM OS SALÁRIOS
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Jornal do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração, Beneficiamento e Comércio de 
Mármore, Granito e Calcário do Espírito Santo - Número 83 - Filiado à CNTSM, CUT e FETRACONMAG

Após várias rodadas de negociação com o 
Sindicato Patronal, os trabalhadores aprovaram  
reajuste salarial de 5%, válido para todas as 
funções do Setor de Mármore e Granito do 
Espírito Santo. 

A Categoria aprovou o fechamento do Aditivo 
à Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2018 
em assembleia realizada no dia 26 de maio, na 
sede do Sindimármore em Cachoeiro. 

PARTICIPE!
Todas as decisões importantes são tomadas 

nas assembleias, onde os trabalhadores votam 
pela aprovação ou não. Por isso é importante a 
participação de todos. 

Veja o Aditivo completo no nosso site www.
sindimarmore.com.br.

TRABALHADORES APROVAM REAJUSTE

SINDIMÁRMORE  EM  BRASÍLIA

Os diretores do Sindimármore participaram 
de mais um momento histórico na luta pelos 
trabalhadores. No dia 24 de maio juntaram-se à 
uma multidão de mais de 200 mil pessoas em 
Brasília e exigiram a renúncia de Michel Temer 
do Governo e o fim das reformas Trabalhista e 
Previdenciária, que só tiram direitos do povo e 
dos trabalhadores. QUEM LUTA, CONQUISTA!

Serventes, ajudantes 
e auxiliares:.................................R$ 1.014,82

Profissionais:........................R$ 1.394,79

Ensacadores:........................R$ 1.164,40

Encarregados de 
setor na produção:...............R$ 1.701,07

Encarregado geral 
de produção:.........................R$ 2.170,48

Observação: Estes são os menores salários que as 
empresas podem praticar. Ninguém no setor de mármore 
e granito pode ganhar menos que os valores da tabela..
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TODOS CONTRA AS 
‘REFORMAS’ DE TEMER

www.sindimarmore.com.br

Portal Sindimármore

Precisamos barrar o 
que estão chamando de 
Reforma da Previdên-
cia e Reforma Traba-
lhista, em tramitação na 
Câmara e Senado Fe-
deral. A primeira pode 
ser resumida assim: o 
trabalhador só vai po-
der se aposentar depois 
de morrer. E a segunda, 
assim: o trabalhador vai 

Como 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. 

ATENÇÃO
Você soma o salário base mais o adicional de 

insalubridade se houver, divide por 180 e acrescenta 
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$ 1.394,79 + 278,95 = 1.673.74 -:- 
180 = 9,29 +50% = R$ 13.94 (Este é o valor de sua 
hora extra).

Todos que trabalham em turnos, a partir das 22 
horas, têm direito ao adicional noturno

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

Exemplo: R$ 1.394,76 + insalubridade R$ 
278,95 = R$ 1.673,71 -:- 180 = R$ 9,29 x 30% = R$ 
2,78 (este é o valor por hora de adicional noturno).

Lembrando que o adicional de insalubridade 
usado foi o de grau médio para profissional. Você deve 
observar qual o seu salário e o grau de insalubridade 
que consta no contracheque.

ADICIONAL NOTURNO

ser transformado em um escravo ‘legalizado’. 
E quem dera essas afirmações fossem exa-
geros, companheiros.

O que quer o Governo Temer com essa 
proposta? Está claro! Criar um bando de es-
cravos pagadores de impostos, e sem direito 
ao benefício da tão sonhada aposentadoria 
depois de passarem a vida inteira trabalhan-
do.

É injusto obrigar o povo a alongar suas já 
exaustivas jornadas de trabalho por mais al-
guns anos antes de conceder-lhes o direito à 
aposentadoria.

E o que dizer de um contrato de trabalho 
feito entre o empregado e o patrão? Que di-
reitos ele vai garantir? E adeus décimo-tercei-
ro salário, auxílio-maternidade e por aí vai...

Contra mais essa facada nos direitos do 
povo, o SINDIMÁRMORE vem mobilizando 
a sua base e a população nos municípios 
onde atua, promovendo palestras para falar A 
VERDADE sobre as tais ‘reformas’. Também 
tivemos participação destacada na mobiliza-
ção em Brasília, no dia 24 de maio. 

Cada um de nós tem que fazer a sua par-
te. Vamos monitorar e cobrar dos deputados 
federais e senadores. Essas ‘reformas’ não 
podem passar!

Messias Pizeta
Presidente do Sindimármore


