
Setores com data-base no segundo semestre (setembro) 
 

Vigência dos acordos: 01/09/2017 a 31/08/2018 

 

1. Água Mineral 
1.1. Água Hylen Produção e Comércio 
- reajuste: 3,0%  aumento real de 1,27% 
- piso salarial: R$ 1.480,00 – aumento de 3,85%  aumento real de 2,12% 
- cesta básica/ticket alimentação: R$ 155,00 – aumento de 10,7%  
aumento real de 8,97% 
 

 
2. Café Solúvel 
2.1. Cocam – Cia de Café Solúvel e Derivados 
- reajuste: 2,3%  aumento real de 0,57% 
- piso salarial: R$ 1.393,00 – aumento de 4,73%  aumento real de 3,0% 
- cesta básica/ticket alimentação: R$ 660,00 – aumento de 8,2%  
aumento real de 6,47% 

 
3. Cacau, Chocolates, Balas / Massas Alimentícias / Sicongel 
3.1. Estadual 
- reajuste: 3,0% para salários até R$ 10.300,00; acima, parcela fixa de R$ 
309,00  aumento real de 1,27% 
- piso salarial: R$ 1.467,81 
- cesta básica/ticket alimentação: R$ 190,00 
 
3.2. Enova Foods 
- reajuste: 3,0%  aumento real de 1,27% 
- piso salarial: R$ 1.467,81 – aumento de 3,0%  aumento real de 1,27% 
- cesta básica/ticket alimentação: R$ 300,00 – aumento de 9,1%  
aumento real de 7,37% 

 
 

4. Laticínios 
4.1. Estadual 
- reajuste: 3,0%  aumento real de 1,27% 
- piso salarial:  
a) admissão: R$ 1.434,02 
b) efetivação: R$ 1.463,66 
- cesta básica/ticket alimentação: R$ 190,00 – aumento de 11,8%  
aumento real de 10,07% 
 
4.2. Rofran Foods 
- reajuste: 5,0%  aumento real de 3,27% 
- piso salarial: R$ 1.492,08 – aumento de 5,0%  aumento real de 3,27% 
- cesta básica/ticket alimentação: R$ 200,00 – aumento de 11,0%  
aumento real de 9,27% 
 



4.3. Matinal 
- reajuste: 3,0%  aumento real de 1,27% 
- piso salarial: R$ 1.461,26 
- cesta básica/ticket alimentação: R$ 400,00 – aumento de 5,06%  
aumento real de 3,3% 
 
4.4. Milk Vitta 
- reajuste: 3,0%  aumento real de 1,27% 
- piso salarial: 
a) admissão: R$ 1.431,70 
b) efetivação: R$ 1.466,33 
c) praticado: R$ 1.546,03 
- cesta básica/ticket alimentação: R$ 11,50 por dia de trabalho – aumento 
de 10%  aumento real de 8,27% 
 

 
5. Óleos Vegetais e Azeite 

 
 

6. Panificação e Confeitaria - Bauru 
 
 

7. Panificação e Confeitaria – São José do Rio Preto 
7.1. Panificadoras e Confeitarias 
- reajuste: 2,07%  aumento real de 0,34% 
- piso salarial:  
a) Padeiro/Confeiteiro: R$ 1.520,00 – aumento de 2,48%  aumento real 
de 0,75% 
b) Demais funções: R$ 1.200,00 – aumento de 3,0%  aumento real de 
1,27% 
 
 
7.2. Indústria de Panificação e Confeitaria 
- reajuste: 2,07%  aumento real de 0,34% 
- piso salarial:  
a) Padeiro/Confeiteiro: R$ 1.551,00 – aumento de 2,49%  aumento real 
de 0,76% 
b) Demais funções: R$ 1.216,00 – aumento de 2,90%  aumento real de 
1,17%  
 
8. Torrefação e Moagem de Café 
8.1. Estadual 
- reajuste: 2,0%  aumento real de 0,27% 
- piso salarial: R$ 1.232,00 
- cesta básica/ticket alimentação: R$ 145,00 
 

 
 
 

 



 
 


