
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

Papel x Trab. de 
Palmeira

Fica assegurado para 
todos os trabalhadores 

abrangidos pela presente 
convenção o salário 

normativo de

 R$              900,00 12,50% 1,10% 9,50% -1,60%

Salário normativo mínimo 
para as empresas com 

até 100 (cem) 
empregados - 

01/11/2016

1.203,10R$           

Salário normativo mínimo 
para as empresas com 

até 100 (cem) 
empregados - 

01/04/2017

1.231,48R$           

Salário normativo mínimo 
para as empresas com 

mais de 100 (cem) 
empregados - 

01/11/2016

1.240,20R$           

Salário normativo mínimo 
para as empresas com 

mais de 100 (cem) 
empregados - 

01/04/2017

1.269,48R$           

01/11/2016: Vale 
alimentação para as 

empresas com até 100 
(cem) empregados

187,62R$              

01/04/2017: Vale 
alimentação para as 

empresas com até 100 
(cem) empregados

192,05R$              

01/11/2016: Vale 
alimentação para as 

empresas com mais de 
100 (cem) empregados

234,26R$              

01/04/2017: Vale 
alimentação para as 

empresas com mais de 
100 (cem) empregados

239,79R$              

Vale Refeição 15,58R$                

JANEIRO 11,28%

8,50% 8,50% 0,00%

A partir de 01/11/2016: 
Reajuste salarial de 
8,5%, aplicados em 

duas parcelas: a 
primeira de 6% a partir 

de 01/11/2016, e a 
segunda 

complementar, de 
2,36%, a partir de 

01/04/2017, sobre os 
salários já reajustados. 

A aplicação dos 
reajustes salariais se 
dará para os salários 

de até R$ 4.000,00 em 
01/11/2016. A partir 

desse valor, será pago 
o valor fixo de R$ 

240,00, em 
01/11/2016 e 
R$100,00, em 
01/04/2017;

Papel x Trab. 
Curitiba e região 

e Fetiep

8,50% 0,00%

0,00%8,50%



Para as Empresas com 
até 100 (cem) 

trabalhadores - 
01/11/2016

1.203,10R$           

Para as Empresas com 
até 100 (cem) 

trabalhadores - 
01/04/2017

1.231,48R$           

Para as Empresas com 
mais de 100 (cem) 

trabalhadores - 
01/11/2016

1.240,20R$           

Para as Empresas com 
mais de 100 (cem) 

trabalhadores - 
01/04/2017

1.269,48R$           

Em 01/11/2016: Para as 
empresas com até 100 

(cem) empregados, cesta 
básica no valor de

187,62R$              

Em 01/04/2017: Para as 
empresas com até 100 

(cem) empregados, cesta 
básica no valor de

192,05R$              

Em 01/11/2016: Para as 
empresas com mais de 
100 (cem) empregados, 
cesta básica no valor de

234,26R$              

Em 01/04/2017: Para as 
empresas com mais de 
100 (cem) empregados, 
cesta básica no valor de

239,79R$              

Vale Refeição 15,58R$                

Para as empresas classe 
“A“ (que possuem 300 ou 

mais empregados)
1.078,92R$           8,50% 0,00%

Para as empresas classe 
“B“ (que possuem menos 

de 300 empregados e 
máquinas contínuas)

1.078,92R$           8,50% 0,00%

Para as empresas classe 
“C"  (de Pasta Mecânica 
e Papelão de máquinas 

não contínuas)

1.024,02R$           8,50% 0,00%

Papel x Trab. 
Guarapuava

0,00%8,50%8,50%

0,00%8,50%

8,50%NOVEMBRO

A partir de 01/11/2016: 
Reajuste salarial de 
8,5%, aplicados em 

duas parcelas: a 
primeira de 6% a partir 

de 01/11/2016, e a 
segunda 

complementar, de 
2,36%, a partir de 

01/04/2017, sobre os 
salários já reajustados. 

A aplicação dos 
reajustes salariais se 
dará para os salários 

de até R$ 4.000,00 em 
01/11/2016. A partir 

desse valor, será pago 
o valor fixo de R$ 

240,00, em 
01/11/2016 e 
R$100,00, em 
01/04/2017;

0,00%8,50%8,50%
Papel x Trab. 

Araucária

8,50% 0,00%



As empresas da classe 
“A” e “B” fornecerão, 
mensalmente, a seus 

empregados uma cesta 
básica, no valor mínimo 

de

168,18R$              


