
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

Fica instituído o piso 
salarial de 01  Salário 

Mínimo Nacional por mês 
para o empregado 

admitido, pelo período de 
24 meses

Fica instituído o piso 
salarial para o 

empregado que conta 
com mais de 24 meses 

de contratação.

1.034,25R$           5,00% -4,44%

Fica instituído o piso 
salarial para o 

empregado que conta 
com mais de 48 meses 

de contratação.

1.228,50R$           5,00% -4,44%

Relacionados com a 
atividade fim das 

respectivas empresas 
(serviços indiretos ou 

funções auxiliares, tais 
como: auxiliar 

administrativo, auxiliar de 
escritório, auxiliar de 

serviços gerais, 
almoxarife, continuo / 
Office – boy, peceiro, 
apontador, porteiro e 

servente)

1.015,00R$           10,81% 0,84%

Aos empregados na 
função de auxiliar de 
serviços de mecânica 
fica assegurado nos 6 
(seis) meses iniciais o 

piso de 

1.015,00R$           10,81% 0,84%

Aos empregados na 
função de auxiliar de 
serviços de mecânica 

fica assegurado a partir 
do 7º. mês o piso de 

1.295,00R$           10,68% 0,73%

0,11%10,00%
Reparação Ponta 

Grossa x Sind. 
Trabalhadores

Reparação 
Paraná x Sind. 
Trabalhadores 

(somente 
município de 

Colombo)

-4,44%5,00%



Aos empregados na 
função de mecânicos 

profissionais  fica 
assegurado o piso de 

1.295,00R$           10,68% 0,73%

Office-boy, Aprendiz, 
Estagiários ou 
equivalentes

890,00R$              9,20% -0,62%

Auxiliar de Serviços, 
Almoxarife, Peceiro, 

Apontador, Entregador, 
Borracheiro, Atendente 

de Ferramentaria, 
Zeladora, Porteiro, 

Guardião ou 
equivalentes

970,00R$              8,99% -0,81%

Caldeireiro, Recapador 
(Examinador, Raspador, 
Escareador, Passador de 

Cola, Em-borrachador, 
Operador de Auto Clave, 
Operador de Máquina de 
Recape Quente e Frio e, 

Corte de Bandas), 

1.005,00R$           9,24% -0,58%

Auxiliar Administrativo, 
de Escritório ou 

equivalente
1.030,00R$           10,16% 0,26%

Mecânico em geral, 
Eletricista, Latoeiro 
(funileiro), Pintor, 

Tapeceiro, Vidraceiro, 
Torneiro Mecânico, 

Frezador e Operador de 
Máquina Retificadora ou 

equivalentes

1.240,00R$           8,77% -1,01%

Aos empregados cujos 
cargos ou funções que 
estão representados no 

item I.e, estando no 
exercício do cargo ou 

função contratada junto à 
mesma empresa à no 
mínimo 2 (dois) anos, 

assegura-se Piso Salarial 
de 

1.365,00R$           9,20% -0,62%

a) Office-boy, Aprendiz, 
Estagiários ou 
equivalentes

890,00R$              9,20% -0,62%

SETEMBRO 9,88%

Reparação de 
Veículos Foz do 

Iguaçu x 
Trabalhadores 

Cascavel

-0,25%9,60%



b) Auxiliar de Serviços, 
Almoxarife, Peceiro, 
Lavador, Apontador, 

Entregador, Borracheiro, 
Atendente de 

Ferramentaria, Zeladora, 
Porteiro, Guardião ou 

equivalentes

970,00R$              8,99% -0,81%

c) Caixa, Vendedor, 
Auxiliar Administrativo, 

de Escritório ou 
equivalentes

1.005,00R$           9,00% -0,80%

i.d) Mecânico em geral, 
Eletricista, Latoeiro 
(funileiro), Pintor, 

Preparador, Reparador 
de Peças, Tapeceiro, 
Vidraceiro, Torneiro 
Mecânico, Frezador, 

Operador de Máquina 
Retificadora,

1.240,00R$           9,25% -0,57%

e) Aos empregados cujos 
cargos ou funções estão 

discriminados no item 
anterior (I.d), estando no 

exercício do cargo ou 
função contratada junto à 

mesma empresa à no 
mínimo 3 (três) anos, 

assegura-se Piso Salarial 
de 

1.365,00R$           9,20% -0,62%

Empregados que 
desempenhem as 
funções de: Office Boy, 
Faxineiro (a) e 
Cozinheiro (a);

1.265,00R$           10,06% -0,82%

Nos primeiros 90 dias de
trabalho, para os
empregados em
experiência e que nunca
tenham trabalhado na
categoria;

1.265,00R$           10,06% -0,82%

para os demais
empregados, da
categoria 

1.405,80R$           10,08% -0,80%

Reparação de 
Veículos Toledo x 

Trabalhadores

Reparação 
Londrina

0,03%11,00%0,00%

9,60% -0,25%



As empresas deverão
conceder sem ônus aos
empregados um vale
mercado, ticket refeição
ou vale alimentação no
valor de

100,00R$              

Piso salarial - a partir de 
01/03/2016

1.209,00R$           

Piso salarial - a partir de 
01/07/2016

1.266,00R$           

Abono salarial 711,00R$              11,09% 0,11%

Cesta Básica 106,00R$              

Piso salarial - a partir de 
01/03/2016

1.209,00R$           

Piso salarial - a partir de 
01/07/2016

1.266,00R$           

Abono salarial 711,00R$              11,09% 0,11%

DEZEMBRO 10,97%

Reparação 
Maringá

Pagamento do 
reajuste salarial será 
feito em duas etapas: 
6% em 01/03/2016 e 
5% em 01/07/2016. 
Para a faixa salarial 

superior a R$ 3.500,00 
até R$ 6.000,00 

sofrerá reajuste  de 
90% do índice, ou 

seja, 5,4% em 
01/03/2016 e 4,5% em 

01/07/2016. Para a 
faixa salarial superior 
a R$ 6.000,00 será 
livre a negociação 

entre as partes, sendo 
garantido o aumento 
negociado das faixas 

anteriores.

0,03%11,00%11,28%

10,26% -0,64%

Reparação 
Paranavaí

Pagamento do 
reajuste salarial será 
feito em duas etapas: 
6% em 01/03/2016 e 
5% em 01/07/2016. 
Para a faixa salarial 

superior a R$ 3.500,00 
até R$ 6.000,00 

sofrerá reajuste  de 
90% do índice, ou 

seja, 5,4% em 
01/03/2016 e 4,5% em 

01/07/2016. Para a 
faixa salarial superior 
a R$ 6.000,00 será 
livre a negociação 

entre as partes, sendo 

0,03%11,00%11,28%

10,26% -0,64%



Cesta Básica 106,00R$              

Empregados que 
desempenhem as 
funções de: Office Boy, 
Faxineiro (a) e 
Cozinheiro (a);

1.265,00R$           10,06% -0,82%

Nos primeiros 90 dias de
trabalho, para os
empregados em
experiência e que nunca
tenham trabalhado na
categoria;

1.265,00R$           10,06% -0,82%

para os demais
empregados, da
categoria 

1.405,80R$           10,08% -0,80%

As empresas deverão
conceder sem ônus aos
empregados um vale
mercado, ticket refeição
ou vale alimentação no
valor de

100,00R$              

0,03%11,00%0,00%
Retificas de 
Motores de 
Londrina

entre as partes, sendo 
garantido o aumento 
negociado das faixas 

anteriores.


