
DATA BASE INPC SINDICATOS
SALÁRIOS 

NORMATIVOS
 SALÁRIO 

NEGOCIADO 

PERCENTUAL DE 
REAJUSTE DO 

PISO

 AUMENTO 
REAL PISO

 PERCENTUAL DE 
REAJUSTE DE 
ALIMENTAÇÃO

 REAJUSTE 
GERAL

AUMENTO 
REAL 

REAJUSTE 
GERAL

OBSERVAÇÃO
CATEGORIA 
ECONÔMICA

Piso Salarial  R$          1.050,00 5,00% 1,60%
INSTALAÇÃO 
TELEFÔNICA

Auxílio Refeição (por dia 
trabalhado)

 R$               18,50 5,71%
INSTALAÇÃO 
TELEFÔNICA

Instalações 
Telefônicas x 
Trab. De Tel. 

com. e 
operadores de 

mesa telefônica

3,35% 0,00%

Os salários dos empregados das 
EMPRESAS até o valor de 

R$ 5.685,00 vigentes 
em 31/05/2017 serão 
reajustados, a partir 

de 1º/06/207, com o percentual 
de 3,35% calculado sobre o 
salário de 31/05/2017. Os 

salários dos empregados das 
EMPRESAS, iguais ou superiores 

a R$ 5.685,01 vigentes em 
31/05/2017 serão livremente 
negociados entre empresa e 

empregado, respeitado, em todo 
caso, o reajuste mínimo no valor 

fixo de R$ 190,45 ; Não serão 
objetos de compensação todos e 
quaisquer reajustes decorrentes 
de elevação de nível, promoção, 

aumento real, transferência, 
equiparação salarial e término 

de aprendizagem. Aos 
empregados admitidos entre os 

meses de junho/2016 e 
Maio/2017, o reajuste de que 

trata o caput será pago 
proporcionalmente aos meses 

trabalhados neste período, 
considerando-se parcela de mês 
igual ou superior a 15 dias como 

mês integral (1/12 avos).  As 
diferenças decorrentes do 
reajuste salarial concedido 

referente a data-base de 1º de 
junho de 2017 poderão ser 

pagos até a folha de pagamento 
do mês de novembro de 2017.

JUNHO 3,35%



Piso Salarial  R$          1.050,00 5,00% 1,60%
INSTALAÇÃO 
TELEFÔNICA

Auxílio Refeição (por dia 
trabalhado)

 R$               18,50 19,35%
INSTALAÇÃO 
TELEFÔNICA

Instalações 
Telefônicas x 

Trab. De Tel.com. 
e operadores de 
mesa telefônica

3,35% 0,00%

Os salários dos empregados 
das EMPRESAS até o valor 

de R$ 5.685,00 vigentes 
em 31/05/2017 serão 
reajustados, a partir 
de 1º/06/207, com o 

percentual de 3,35% calculado 
sobre o salário 

de 31/05/2017. Os salários 
dos empregados das 

EMPRESAS, iguais ou 
superiores a R$ 5.685,01 

vigentes em 31/05/2017 serão 
livremente negociados entre 

empresa e empregado, 
respeitado, em todo caso, o 
reajuste mínimo no valor fixo 

de R$ 190,45.


