
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 
com mais de 90 

(noventa) dias na 
empresa ou que venham 

a completá-los na 
vigência desta 

convenção.

1.240,80R$           9,73% 0,10%

Será assegurado ao 
menor aprendiz um 

salário de
1.130,80R$           0,00%

Cesta básica ou vale-
mercado

340,00R$              

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

empresa

1.063,00R$           9,57% -0,05%

Para os empregados 
com mais de 90 

(noventa) dias na 
empresa

1.186,00R$           9,57% -0,04%

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.

1.063,00R$           9,57% -0,05%

Salário de ingresso, a 
serem pagos nos  3 

(três) primeiros meses de 
serviços prestados à 

empresa.

1.070,50R$           9,63% 0,01%

Indústrias 
Químicas Paraná 
X Trabalhadores 

Paraná

Indústrias 
Químicas Paraná 

X Trab. Mat. 
Plast. Quí. 

Cascavel e Reg.

9,62% 0,00%

Os empregados que 
em setembro/2015 
percebiam salários 
superiores à faixa 

de R$ 10.231,51, terão 
reajuste de  7,70% em 

setembro/2016, 
podendo negociar 
diretamente com a 

empresa o reajuste na 
faixa restante dos 

salários.

0,00%9,62%13,33%

SETEMBRO 9,62%

Os empregados que 
em Setembro/2015 
percebiam salários 

superiores a faixa de 



Salário para o 
empregado com mais de 

90 (noventa) dias de 
vínculo empregatício, ou 
que venha a completá-
los na vigência desta 

Convenção.

1.200,64R$           9,62% 0,00%

Menor Aprendiz 1.200,64R$           9,62% 0,00%

Cesta básica ou vale-
mercado

288,00R$              

Salário de Ingresso a 
serem pagos nos 3 (três) 

primeiros meses de 
serviços prestados à 

empresa

1.070,50R$           9,63% 0,01%

Salário Efetivação: para 
empregado com mais de 

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

termo

1.200,64R$           9,62% 0,00%

Cesta básica 288,00R$              

Indústrias 
Químicas Paraná 
X Trabalhadores 

Colorado e 
Maringá

9,62%12,00% 0,00%

Os empregados que 
em Setembro/2015 
percebiam salários 
superiores a faixa 

citada, terão reajuste 
de no mínimo R$ 

657,72 nos salários de 
Setembro/2016, 

podendo negociar 
diretamente com a 

empresa reajuste na 
faixa restante dos 

salários.

12,00% 9,62% 0,00%

superiores a faixa de 
R$ 8.221,50, terão 

reajuste de no mínimo 
R$ 790,90 nos salários 

de Setembro/2016, 
podendo negociar 
diretamente com a 

empresa reajuste na 
faixa restante dos 

salários.

Indústrias 
Químicas Paraná 

X Trab. Fab. 
Alcool de Jussara 

PR


