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Aos empregados admitidos pelas empresas que, em 
30/11/2013, contavam com até 60 empregados, fica 
assegurado, a partir de 1º/12/2013, piso salarial de 

A partir de 01/11/2014 os pisos salariais previstos nesta alínea passarão para R$ 1.132,31  
- Os empregados da categoria profissional acordante que recebiam salários em 

1º/11/2013, iguais ou superiores a R$ 6.262,82 serão majorados, a partir de 1º de deze
 R$       1.025,20  R$      1.120,13 9,26% 0,00% 8,10%

Aos empregados admitidos pelas empresas que, em 
30/11/2013 contavam com 61 empregados ou mais, 

fica assegurado, a partir de 1º/12/2013, piso salarial de 

A partir de 01/11/2014 os pisos salariais previstos nesta alínea passarão para R$ 1.250,10 
- Os empregados da categoria profissional acordante que recebiam salários em 

1º/11/2013, iguais ou superiores a R$ 6.262,82 serão majorados, a partir de 1º de dezem
 R$       1.133,00  R$      1.236,66 9,15% 0,00% 8,10%

Metal Pato Branco
Aos empregados admitidos pelas empresas fica 

assegurado, a partir de 01 de dezembro de 2013, piso 
salarial de 

salários dos empregados da categoria profissional acordante, iguais ou superiores R$ 
5.416,74  à partir de 1° de dezembro de 2013, com um v alor fixo de R$ 541,67  /  O piso 

salarial previsto de R$ 1.028,50, em 01 de dezembro de 2014 terá reajuste compreen
 R$          935,00  R$      1.028,50 10,00% 0,00% 10,00%

Fica assegurado aos empregados admitidos pelas 
empresas um piso salarial de 

Os salários dos empregados das categorias profissionais acordantes que recebem valor 
igual ou superior a R$ 4.830,25,00 serão reajustados com o valor fixo de R$ 430,00 

 R$          890,00  R$      1.001,00 12,47% 0,00% 9,00%

As Empresas concederão a todos os seus empregados 
auxílio alimentação, no valor de 

Os salários dos empregados das categorias profissionais acordantes que recebem valor 
igual ou superior a R$ 4.830,25,00 serão reajustados com o valor fixo de R$ 430,00 

 R$            70,00  R$           85,00 0,00% 21,43% 9,00%

Metal Paraná x 
Trab. Guarapuava, 
Trab. Irati e Trab. 

Paranaguá.

Fica assegurado aos empregados admitidos pelas 
empresas um piso salarial de 

A partir de 01/11/2014 o piso salarial previsto passará para R$ 1.062,60 - Fica garantido 
que o piso salarial, nas datas-base relativas aos anos de 2014 e 2015 será corrigido com 

os mesmos percentuais de aumento salarial previstos nas respectivas convençõ
 R$          935,00  R$      1.051,60 12,47% 0,00% 8,10%

 R$          831,37  R$         920,48 10,67% 21,43% 8,72%

Dezembr
o

Dezembro Total

Metal Paraná x 
Trab. de Curitiba e 

Reg. Metrop.

Metal Ponta 
Grossa

DEZ 5,58%


