
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

Para os empregados 
admitidos no prazo 

máximo de 90 (noventa) 
dias;

 R$           1.004,28 7,06% 0,30%

Para os empregados 
admitidos no prazo 

superior a 90 (noventa) 
dias;

 R$           1.050,00 7,06% 0,30%

Auxilio Alimentação  R$              125,00 

Piso normativo de 
ingresso (Para as 

empresas que exercem a 
atividade de reciclagem 

de plástico e 
comprovadamente se 

encontrem 
impossibilitadas de 

cumprir as cláusulas 
econômicas desta CCT)

 R$              938,75 3,80% 2,03%

MARÇO 4,69%
Mat. Plástico 

Norte x 
Trabalhador

0,00%

Para empregados com 
salários até R$ 3.500,00 em 

março de 2016, concessão de 
percentual de reajuste 

correspondente a 4,69%; - 
para empregados com 

salários superiores a R$ 
3.500,01  até o valor de R$ 

7.500,00 em março de 2016, 
concessão de percentual de 
reajuste correspondente a 
2,00%; - para empregados 

com salários superiores a R$ 
7.500,01 em março de 2016, 

concesão de reajuste em 
valor fixo de R$ 170,00.

12,61% 4,69%



Piso normativo de 
efetivação (Para as 

empresas que exercem a 
atividade de reciclagem 

de plástico e 
comprovadamente se 

encontrem 
impossibilitadas de 

cumprir as cláusulas 
econômicas desta CCT)

 R$              971,25 4,85% 3,07%

Para os empregados 
com menos de 90 
(noventa) dias na 

empresa;

 R$           1.040,60 1,72% -0,01%

Para os empregados 
com mais de 90 

(noventa) dias na 
empresa ou que venham 

a completá-los na 
vigência desta 

convenção.

 R$           1.207,80 1,86% 0,13%

O Trabalhador Aprendiz, 
nos termos da Lei 

10.097/2000 e pelo 
Decreto nº. 5.598, de 

01.12.2005, abrangido 
por esta Convenção 
Coletiva de Trabalho

 R$           1.040,60 1,72% -0,01%

Cesta básica ou vale-
mercado

 R$              200,00 

Para os empregados 
com menos de 90 
(noventa) dias na 

empresa;

 R$           1.040,60 1,72% -0,01%

0,00%

Os empregados que em 
setembro/2016 percebiam 

salários superiores à faixa de 
R$ 7.165,44, terão um 

acréscimo de R$ 125,00 em 
setembro de 2017, podendo, 
ainda, negociar diretamente 
com a empresa o reajuste na 
faixa restante dos salários.

Material Plástico 
PR x Trab. 

Quimicos do PR
14,03% 1,73%



Para os empregados 
com mais de 90 

(noventa) dias na 
empresa ou que venham 

a completá-los na 
vigência desta 

convenção.

 R$           1.207,80 1,86% 0,13%

Para o Trabalhador 
Aprendiz, nos termos da 
Lei 10.097/2000 e pelo 
Decreto nº. 5.598, de 

01.12.2005, abrangido 
por esta Convenção 
Coletiva de Trabalho

 R$           1.040,60 1,72% -0,01%

Piso de ingresso para as 
empresas que exercem a 
atividade de reciclagem 

de plástico e 
comprovadamente se 

encontrem 
impossibilitadas de 

cumprir as cláusulas 
econômicas desta CCT

 R$              938,75 3,80% 2,03%

Piso de efetivação para 
as empresas que 

exercem a atividade de 
reciclagem de plástico e 

comprovadamente se 
encontrem 

impossibilitadas de 
cumprir as cláusulas 

econômicas desta CCT

 R$              971,25 4,85% 3,07%

Cesta básica ou vale-
mercado

 R$              200,00 

Para os empregados 
com menos de 90 
(noventa) dias na 

empresa;

 R$           1.040,60 1,72% -0,01%

Para os empregados 
com mais de 90 

(noventa) dias na 
empresa ou que venham 

a completá-los na 
vigência desta 

convenção.

 R$           1.207,80 1,86% 0,13%

SETEMBRO 1,73%

Material Plástico 
PR x Trab. de 

Jussara
14,03% 1,73% 0,00%

As empresas abrangidas por 
esta Convenção Coletiva de 
Trabalho reajustarão, em 01 

de setembro de 2017, os 
salários de todos os seus 
empregados, aplicando o 
percentual de 1,73% (um 
vírgula setenta e três por 

cento), sobre a faixa salarial 
de até R$ 7.165,43 (Sete mil e 
cento e sessenta e cinco reais 

e quarenta e três centavos) 
dos salários de 
setembro/2016.



Para o Trabalhador 
Aprendiz, nos termos da 
Lei 10.097/2000 e pelo 
Decreto nº. 5.598, de 

01.12.2005, abrangido 
por esta Convenção 
Coletiva de Trabalho

 R$           1.040,60 1,72% -0,01%

Piso de ingresso para as 
empresas que exercem a 
atividade de reciclagem 

de plástico e 
comprovadamente se 

encontrem 
impossibilitadas de 

cumprir as cláusulas 
econômicas desta CCT

 R$              938,75 3,80% 2,03%

Piso de efetivação para 
as empresas que 

exercem a atividade de 
reciclagem de plástico e 

comprovadamente se 
encontrem 

impossibilitadas de 
cumprir as cláusulas 

econômicas desta CCT

 R$              971,25 4,85% 3,07%

Cesta básica ou vale-
mercado

 R$              200,00 14,03%

Para os empregados 
com menos de 90 
(noventa) dias na 

empresa;

 R$           1.040,60 1,72% 1,69%

Para os empregados 
com mais de 90 

(noventa) dias na 
empresa ou que venham 

a completá-los na 
vigência desta 

convenção.

 R$           1.207,80 1,86% 1,83%

Para o Trabalhador 
Aprendiz, nos termos da 
Lei 10.097/2000 e pelo 
Decreto nº. 5.598, de 

01.12.2005, abrangido 
por esta Convenção 
Coletiva de Trabalho

 R$           1.040,60 1,72% 1,69%

Piso de ingresso para as 
empresas que exercem a 
atividade de reciclagem 

de plástico e 
comprovadamente se 

encontrem 
impossibilitadas de 

cumprir as cláusulas 
econômicas desta CCT

 R$              938,75 3,80% 3,74%

Material Plástico 
PR x Colorado 

Material Plástico 
PR x Trab. 

Maringá

1,73% 0,00%

1,73% 0,00%

As empresas abrangidas por 
esta Convenção Coletiva de 
Trabalho reajustarão, em 01 

de setembro de 2017, os 
salários de todos os seus 
empregados, aplicando o 
percentual de 1,73% (um 
vírgula setenta e três por 

cento), sobre a faixa salarial 
de até R$ 7.165,43 (Sete mil e 
cento e sessenta e cinco reais 

e quarenta e três centavos) 
dos salários de 
setembro/2016



Piso de efetivação para 
as empresas que 

exercem a atividade de 
reciclagem de plástico e 

comprovadamente se 
encontrem 

impossibilitadas de 
cumprir as cláusulas 

econômicas desta CCT

 R$              971,25 4,65% 4,57%

Cesta básica ou vale-
mercado

 R$              200,00 

Para os empregados 
com menos de 180 

(cento e oitenta) dias na 
empresa

 R$           1.117,60 2,63%

Para os empregados 
com mais de 180 (cento 

e oitenta) dias na 
empresa 

 R$           1.229,80 2,57%

As empresas de 
reciclagem de plástico 

que, comprovadamente, 
tenham como única 

atividade à operação 
exclusiva de reciclagem 
secundária (moagem, 

lavagem e secagem do 
material plástico), 

contratando empregados 
para a separação e 

seleção de plástico: a 
partir de setembro 2017 

 R$              992,20 2,50%

Material Plástico 
PR x 

Trabalhadores 
Cascavel e região

14,03%

2,50% 0,76%


