
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

Piso Salarial 1.000,00R$           12,36% 2,31%

Os salários dos 
empregados das 

EMPRESAS até o 
valor de R$ 5.500,00 

vigentes em 
31/05/2016 serão 

reajustados, a partir de 
01/06/2016, com o 
percentual de 4,5% 
calc ulado sobre o 

salário de 31/05/2016. 
E mais 4,5%, na folha 
de janeiro de 2017, os 

quais deverão ser 
calculados sobre os 
salários vigentes de 

31/05/2016. 
Totalizando os 9%, de 
reajuste. Os salários 
dos empregados das 

EMPRESAS, iguais ou 
superiores a R$ 

5.501,00, vigentes em 

-0,75%9,00%6,90%

Instalações 
Telefônicas x 

Trab. De 
instalações 
telefônicas



Vale-refeição 15,50R$                

Piso Salarial 1.000,00R$           12,36% 2,31%

JUNHO 9,82%

-0,75%9,00%34,62%

Instalações 
Telefônicas x 
Trab. De Tel. 

com. e 

Os salários até o valor 
de R$ 5.500,00 

vigentes em 
31/05/2016 serão 

reajustados, a partir de 
1º/06/2016, com o 
percentual de 4;5% 
calculado sobre o 

salário de 31/05/2016. 
E mais 4,5%, na folha 
de janeiro de 2017, os 

quais deverão ser 
calculados sobre os 
salários vigentes de 

31/05/2016. 
Totalizando os 9%, de 
reajuste. Os salários 

iguais ou superiores a 
R$ 5.501,00, vigentes 
em 31/05/2016, serão 

5.501,00, vigentes em 
31/05/2016, serão 

livremente negociados 
entre empresa e 

empregado, 
respeitado, em todo 

caso, o reajuste 
mínimo no valor fixo 
de R$ 495,09, sendo 

4,5%, retroativo a 
01/06/2016, na Data 

Base, que 
corresponde ao valor 
fixo de R$ 247,54; e 

mais 4,5%, na folha de 
janeiro de 2017, que 
corresponde ao valor 
fixo de R$ 247,54, de 

reajuste.

telefônicas



Auxílio Refeição (por dia 
trabalhado)

17,50R$                

-0,75%9,00%34,62%
com. e 

operadores de 
mesa telefônica

em 31/05/2016, serão 
livremente negociados 

entre empresa e 
empregado, 

respeitado, em todo 
caso, o reajuste 

mínimo no valor fixo 
de R$ 495,09, sendo 

4,5%, retroativo a 
1º/06/2016, na Data 

Base, que 
corresponde ao valor 
fixo de R$ 247,54; e 

mais 4,5%, na folha de 
janeiro de 2017, que 
corresponde ao valor 

fixo de R$ 247,54. 
Totalizando os 9%, de 

reajuste.


