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SP terá duas faixas salariais em 2015

Medida entra em vigor 
dia 1º; 8 milhões 
de trabalhadores 
da iniciativa privada 
passarão a receber 
R$ 905 ou R$ 920

á aprovada pela Assembleia Legis-
lativa (Alesp), a Lei nº 15.624, de 19 
de dezembro de 2014, definiu os 
novos valores do salário mínimo no 
Estado de São Paulo. 

A primeira passará a ser de R$ 905 
(reajuste de 11,75% sobre os valores atuais) 
e a segunda, de R$ 920 (aumento de 10%). 
A nova legislação atende à reivindicação 
de diversas centrais de trabalhadores, 
incluindo Força Sindical, CGTB, CUT, 
NCST, UGT e CGTB. 

Cerca de 8 milhões de assalariados da 
iniciativa privada receberão os novos valores 
em 2015. São profissionais de categorias não 
contempladas pelo salário mínimo federal 
vigente, que é de R$ 724, ou, ainda, por con-
venção ou acordo coletivo de trabalho. 

Beneficiados – A primeira faixa 
salarial, de R$ 905, contempla trabalhado-
res de diversos ramos. A lista inclui servi-
ços domésticos, agropecuários, florestais, 
de limpeza, de manutenção de áreas ver-
des, de ruas, de escritório, de movimenta-
ção de mercadorias, de costura, estofadores 
e profissionais não especializados da cons-
trução civil, de minas, madeireiras e pedrei-

ras. Entre os contemplados também estão 
serventes, pescadores, contínuos, mensa-
geiros, empregados não especializados do 
comércio, da indústria e de serviços admi-
nistrativos, de preparação de alimentos e 
bebidas, lavadeiros, ascensoristas, moto-
boys, operadores de máquinas e implemen-
tos, classificadores de correspondência e 
carteiros, tintureiros, barbeiros, cabeleirei-
ros, manicures e pedicures, dedetizadores, 
vendedores e pedreiros. 

Outros trabalhadores enquadrados 
nesta faixa salarial são os do setor de 
papel e papelão, de serviços de proteção e 
segurança pessoal e patrimonial, de turis-
mo e hospedagem, garçons, cobradores 
de transportes coletivos, barmen, pin-
tores, encanadores, soldadores, chapea-
dores, montadores de estruturas metá-
licas, vidreiros e ceramistas, fiandeiros, 
tecelões, tingidores, joalheiros, ourives, 
operadores de máquinas de escritório, 
datilógrafos, digitadores, telefonistas, 

operadores de telemarketing, atendentes 
e comissários de serviços de transporte 
de passageiros, de redes de energia e de 
telecomunicações, mestres e contrames-
tres, marceneiros, de usinagem de metais, 
ajustadores mecânicos, montadores de 
máquinas, operadores de instalações de 
processamento químico e supervisores de 
produção e manutenção industrial.

A segunda faixa salarial, de R$ 920, 
contempla administradores agropecuários 
e florestais, trabalhadores de serviços de 
higiene e saúde, chefes de serviços de trans-
portes e de comunicações, supervisores de 
compras e de vendas, agentes técnicos em 
vendas e representantes comerciais, ope-
radores de estação de rádio e de estação de 
televisão, de equipamentos de sonorização 
e de projeção cinematográfica e técnicos 
em eletrônica.

Rogério Mascia Silveira
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Para começar o ano com todo o sangue

SERVIÇO
Outras informações, acesse o site 
www.prosangue.sp.gov.br ou ligue 
para 0800 55 0300
Para consultar o endereço das 
unidades da Pró-Sangue, acesse o link 
http://www.prosangue.sp.gov.br/doacao/
Enderecos.aspx

Se você não pretende viajar no feriado 
prolongado de Ano-novo, aproveite para 
doar sangue nas unidades da Fundação 
Pró-Sangue. Durante esse período, elas 
vão funcionar em horários diferenciados 
(veja quadro). “Exercendo o ato voluntário, 
vamos curtir as festas com a sensação de 
dever cumprido. Ajudar o próximo é um 
presente que resulta em bem-estar psico-
lógico. Dessa forma, inicia-se o Ano-novo 
com mais ânimo”, recomenda a hemotera-
peuta Helena Sabino Fernandes, do posto 
Mandaqui, zona norte da capital paulista.

Ela informa que os estoques estão rela-
tivamente estáveis, com exceção do tipo 
O negativo, quase 50% abaixo do ideal de 
65 bolsas de sangue. “Com a atual reserva 
de sangue tipo O negativo só conseguire-
mos garantir atendimento por dois dias”, 
alerta a médica. Ela explica que esse tipo 
sanguineo, considerado universal, é ofere-
cido em casos de extrema urgência, comum 
nessa época do ano, como, por exemplo, 
para pacientes envolvidos em acidentes nas 
rodovias. Os casos costumam ser tão graves 
que eles recebem o O negativo imediata-
mente, antes mesmo da realização de exa-
mes para identificar o tipo correto.

Helena avalia que o estoque dos demais 
tipos sanguíneos está controlado devido aos 
eventos comemorativos da Pró-Sangue (de 
24 a 29 de novembro) em homenagem ao 
Dia Nacional do Doador Voluntário, reali-
zados em 25 de novembro e amplamente 
divulgados nos meios de comunicação. 

Para exercer a ação de cidadania, o 
candidato deve estar em boas condições de 
saúde. Lembre-se de levar documento de 
identificação com foto expedido por órgão 
oficial – carteiras de identidade, de traba-
lho ou de habilitação. É necessário ter dor-
mido no mínimo 6 horas na noite anterior. 
Evite alimentos gordurosos 4 horas antes 
da doação e não consuma bebida alcoólica 
nas 12 horas anteriores ao ato voluntário. 

Viviane Gomes

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Portal do Governo do Estado

Estoque do tipo O negativo, considerado universal, está quase 50% abaixo do ideal

Criado em 2007, o piso paulis-
ta atual é dividido em três faixas, 
cujos valores são R$ 810, R$ 820 e 
R$ 835. A partir do dia 1º de janeiro, 
com a nova legislação, o piso dei-
xará de ter três faixas salariais e terá 
somente duas. 
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Primeira faixa salarial contempla serventes, pescadores, contínuos, mensageiros, profissionais não especializados da construção civil (foto acima), de minas, madeireiras, entre outros
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Posto
Clínicas

Posto 
Barueri

Posto
Dante
Pazzanese

Posto 
Mandaqui

Posto 
Osasco

Posto 
Pedreira

31/12 7h -13h fechado 8h -13h 8h -13h 8h -13h 7h30 -12h30

1º/1 fechado fechado fechado fechado fechado fechado

2/1 8h -18h fechado 8h -17h 12h45 -18h 8h -16h30 7h30 -12h30

3/1 8h -18h fechado 8h -16h fechado 8h -16h 7h30 -16h30

Atendimento nas unidades da Pró-Sangue na semana do Ano-novo

 POSTOS
 Clínicas Barueri Dante Mandaqui Osasco Pedreira
 Pazzanese
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