
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

Para os empregados com 
mais de 90 (noventa) dias 

na empresa ou que 
venham a completá-los 

na vigência desta 
convenção.

 R$          1.320,00 6,38% 4,57% QUÍMICOS

Será assegurado ao 
menor aprendiz um 

salário de
 R$          1.320,00 16,73% 14,74% QUÍMICOS

Cesta básica ou vale-
mercado

 R$             350,00 QUÍMICOS

Salário de Ingresso a 
serem pagos nos 3 (três) 

primeiros meses de 
serviços prestados à 

empresa

 R$          1.200,00 12,15% 10,24% QUÍMICOS

Salário Efetivação: para 
empregado com mais de 

90 (Noventa) dias de 
vínculo empregatício, ou 
que venha a completá-los 
na vigência deste termo

 R$          1.230,00 2,45% 0,71% QUÍMICOS

Cesta básica  R$             310,00 7,64% QUÍMICOS

Para os empregados com 
menos de 90 (noventa) 

dias na empresa
 R$          1.126,40 5,96% 4,16% QUÍMICOS

Indústrias 
Químicas Paraná 
X Trabalhadores 

Paraná

2,94% 2,23% 0,15%

Os empregados que em 
agosto/2017 percebiam 

salários superiores à faixa de     
R$ 10.459,67 (dez mil 

quatrocentos e cinquenta e 
nove reais sessenta e sete 
centavos), terão reajuste de 

1,73 (um virgula setenta e três 
por cento ) retroativo a  

setembro/2016, podendo 
negociar diretamente com a 
empresa o reajuste na faixa 

restante dos salários.

Indústrias 
Químicas Paraná 
X Trabalhadores 

Colorado e 
Maringá

As empresas abrangidas por 
esta Convenção Coletiva de 

Trabalho reajustarãoem 1º de 
Setembro de 2017 os salários 

de seus empregados, 
aplicando-se sobre os salários 

vigentes em setembro de 
2016 o percentual de 2,23% , 
sobre a faixa salarial de até 
R$ 8.404,83 vigentes em 

Setembro/2016. Os 
empregados que em 

Setembro/2016 percebiam 
salários superiores a faixa 

acima citada, terão reajuste de 
no mínimo R$ 183,33 nos 

salários de Setembro/2017, 
podendo negociar diretamente 

com a empresa reajuste na 
faixa restante dos salários.

0,49%2,23%

SETEMBRO 1,73%



Para os empregados com 
mais de 90 (noventa) dias 

na empresa
 R$          1.254,00 5,73% 3,93% QUÍMICOS

Para aqueles 
trabalhadores que 

estejam iniciando no 
primeiro emprego, ou 

seja, que até então não 
possuam nenhuma 

anotação em CTPS, por 
um prazo máximo de 180 

(cento e oitenta) dias.

 R$          1.126,40 5,96% 4,16% QUÍMICOS

QUÍMICOS
QUÍMICOS
QUÍMICOS
QUÍMICOS

Indústrias 
Químicas Paraná 

X Trab. Mat. 
Plast. Quí. 

Cascavel e Reg.

2,23% 0,49%


