
Piso Salarial Estadual reajustado 

No dia 30 de Janeiro, o acordo pelo reajuste do Piso Salarial Estadual foi definido. Já era a quarta 

rodada de negociação entre representantes dos trabalhadores e patronal realizada na 

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), em Florianópolis, de forma tensa.  

Os índices das quatro faixas salariais variaram de 8,74% a 8,99% e segue para o governo do 

Estado sancionar, retroativamente à 1º de Janeiro de 2015.  

Os patrões não queriam ceder, mas no final um pequeno ganho real foi obtido já que a variação 

do INPC/inflação nos últimos 12 meses foi de 6,23%. A comissão que negocia pelos 

trabalhadores é formada por dirigentes das cinco Centrais Sindicais, Dieese e 16 Federações de 

Trabalhadores, em Santa Catarina. 

Falando em nome dos demais representantes dos trabalhadores na comissão, Ivo Castanheira, 

do Dieese, avaliou a negociação pelo reajuste do Piso, neste ano, "como uma das mais difíceis, 

apesar de que o percentual negociado foi bom". Ele espera que no próximo ano se faça 

negociação melhor. "Nossa proposta final era de que o índice fosse no mínimo igual ao do Salário 

Mínimo nacional, portanto, não tivemos perda, pelo contrário, conquistamos ganho real", 

ponderou.  

Para o presidente do SITRATUH Florianópolis, Anésio Schneider, a tendência é que as 

negociações progridam porque os acordos estão demonstrando interesse do empresariado em 

valorizar os trabalhadores. “O patronal tem que seguir o que o mercado dita. Se há aumento no 

faturamento e alguns líderes do ramo aceitam negociar, não há porque não obter um acordo 

melhor para todos, o que demonstraria que tanto as entidades sindicais de trabalhadores 

quanto a dos empresários estão pensando no bem comum”, concluiu.  

A partir deste mês, nenhum trabalhador ou trabalhadora das categorias atendidas pelo 

SITRATUH poderá ganhar menos do que R$ 1.042,00, observando que deverá receber o valor 

correspondente à Janeiro nos próximos vencimentos. Caso tenha algum problema, procure o 

SITRATUH imediatamente. 

Veja a faixa salarial e o valor do Piso Salarial Estadual para os trabalhadores de hotéis, 

restaurantes, bares e lanchonetes, exceto agentes e guias de turismo, que possuem acordos 

específicos: 

 

Quarta faixa - de R$ 957 para R$ 1.042,00 - inclui trabalhadoras e trabalhadores: 

 

* indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico; 

* indústrias gráficas; 

* indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana; 

* indústrias de artefatos de borracha; 

* empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e 

crédito; 

* edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares, em turismo e hospitalidade; 



* indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas; 

* auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino); 

* empregados em estabelecimento de cultura; 

* empregados em processamento de dados; 

* empregados motoristas do transporte em geral; 

* empregados em estabelecimentos de serviços de saúde. 


