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SETEMBRO/SEMANA FARROUPILHA: HORA DE REFORÇAR A NOSSA SOLIDARIEDADE!

PETROqUíMIcOS - cAMPANHA SALARIAL 2021
O SINDIPOLO entregou a PROPOSTA REIVINDIcATÓRIA-2021, 

aprovada nas assembleias por unanimidade pelas trabalhadoras e Tra-
balhadores Petroquímicos, ao SINDIQUIM.
Correção dos Salários pelo índice do INPC
Recomposição da Perda Salarial: mais 5%
Correção do Piso Salarial da Categoria: INPC + 5%
Correção dos Auxílios: INPC + 5%
Recuperação da Massa Salarial dos 12 últimos meses: Uma Remuneração
Cartão Alimentação/Vale Rancho: R$ 600,00

Na última quarta-feira, dia 08 
setembro o SINDIPOLO entregou a 
pauta de reivindicações da Categoria 
Petroquímica do RS ao SINDIQUIM 
(Sindicato Patronal) para as duas 
Datas-bases - 1° de Setembro e 1° de 
Outubro. Neste entento foram deli-
neadas reuniões semanais com me-
sas únicas entre as duas Datas-bases 
e o SINDIPOLO. O Sindicato Patronal 
irá levar a proposta para as Empre-
sas e agendar a primeira reunião de 
negociação. Outras negociações no 
Setor Petroquímico a nível nacional já 
estão em andamento.

INPC - SETEMBRO

No final da semana passada o 
IBGE divulgou o índice de inflação-
-INPC para os trabalhadores da Arlan-
xeo ESBR/EPDM, que tem sua Data-
-base em 1° de Setembro. Este índice 
inflacionário ultrapassou os dois dígi-
tos e ficou em 10,42%. Inflação alta 
nunca fez bem a Classe Trabalhadora 
e somente comprova a grande per-
da salarial da Categoria com a perda 
do poder de compra e da vida digna. 
Provavelmente, segundo os econo-
mistas do Dieese, este índice deverá 
ser manter neste patamar para os 

demais trabalhadores que atuam na 
Braskem, Innova e Oxiteno, com Da-
ta-base em 1° de Outubro.

DESEMPENHO 
DAS EMPRESAS 

Ano após ano a Categoria Pe-
troquímica vem melhorando os re-
sultados das empresas, mesmo no 
percurso de uma pandemia histórica 
que além de ceifar milhares de vidas, 
levou a economia para outro patamar 
de complexidade. No entanto, os re-
sultados das empresas, de conheci-
mento de todos, principalmente dos 
trabalhadores  que a realizam é extra-
ordinário.

A ARLANXEO ESBR segue em 
ritmo acelerado para conclusão do 
Projeto Garibaldi e a EPDM continua 
com "planta cheia", só não está pro-
duzindo mais por limitações da pró-
pria planta.

A INNOVA que em 2020 duplicou 
seu resultado econômico - EBITDA 
em relação a 2019, pela produção até 
o momento, provavelmente aumen-
tará o resultado em 2021.

A BRASKEM até o momento qua-
se dobrou o resultado econômico re-
alizado em 2019 e está acima em 71% 

referente a 2020, podendo em 2021 
ter um resultado histórico. 

A OXITENO teve, até o momento, 
um resultado recorrente trimestral 
que representa um crescimento de 
69% em relação a 2020.

AVANÇOS

Provavelmente o SINDIPOLO terá 
uma primeira reunião de negociação 
nos próximos dias com as empresas/
SINDIQUIM, e o Sindicato quanto os 
trabalhadores esperam que as em-
presas tragam uma proposta que 
além de repor todas suas perdas sa-
lariais premie toda Categoria, a qual 
ainda está exposta a forte estresse fí-
sico/mental devido a Pandemia, mas 
que vem realizando os ótimos resul-
tados econômicos citados acima. 

É importante que neste momen-
to tanto o SINDIPOLO quanto os tra-
balhadores que construíram e apro-
varam a Pauta de Reivindicação-2021 
estejam unidos e encorajados a so-
mente aprovar uma proposta digna 
diante dos resultados econômicos 
das empresas. 

Categoria mobilizada 
conquista Direitos, 

Dignidade e Respeito!



EXcLUíDOS E EXcLUíDAS 
LUTAM cONTRA A FOME, A 
MISÉRIA E O DESEMPREGO
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Mesmo com o tempo chuvoso, 
os trabalhadores foram às ruas no dia 
7 de setembro para lutar pela demo-
cracia, contra o desemprego, a misé-
ria, as privatizações, por vacinas e ou-
tras pautas importantes. O 27º Grito 
dos Excluídos e Excluídas, que reuniu 
centenas de pessoas de diferentes 
movimentos sociais teve  como lema 
“Vida em primeiro lugar” e o tema 
“Na luta por participação popular, 
saúde, comida, moradia, trabalho e 
renda, já”.

Algumas entidades levaram cru-
zes para lembrar as quase 600 mil vi-
das perdidas na pandemia por culpa 
da política genocida de Bolsonaro. 

Também foi realizado o “Drive 
Thru Solidário” com arrecadação de 

alimentos não perecíveis para distribui-
ção a famílias carentes da periferia. 

PLEBISCITO POPULAR
Durante o grito foi feita divulga-

ção do Plebiscito Popular sobre as 
privatizações no RS “Primavera da 
Democracia”, marcado para o perío-
do de 16 a 23 de outubro.

ALIMENTAÇÃO PESA NO BOLSO 
DOS TRABALHADORES

Uma das importantes reivindica-
ções da Categoria nesta negociação é 
a implantação de um Cartão Alimen-
tação/Vale Rancho no valor de R$ 
600,00. A demanda é uma justa rei-
vindicação frente a uma situação de 
carestia e inflação da alimentação, que 
está pesando cada vez mais no bolso 
dos trabalhadores. 

Segundo estudo do DIEESE, a ces-
ta básica de Porto Alegre, por exemplo, 
atingiu R$ 664,67 em agosto e conti-
nua sendo a mais cara do país. Além de condições climáticas, a política desas-
trosa do governo que mantém o dólar em alta, contribuem para esta situação. 
No caso do arroz e feijão, dois dos principais itens da cesta básica, os preços só 
recuaram porque houve uma redução substancial na demanda, frente o cres-
cimento da miséria e os altos preços destes produtos, que tem impedido as 
famílias de comprarem. Para os técnicos, os brasileiros vêm cada vez comendo 
menos e mal, buscando substituição. 

SALáRIO MíNIMO - Com base na cesta mais cara, a de Porto Alegre, o Die-
ese estima que o salário mínimo necessário, em agosto, deveria ser equivalente 
a R$ 5.583,90. O cálculo é para uma família de quatro pessoas, com dois adultos 
e duas crianças. Esse valor fixado pela pesquisa é 5,08 vezes maior que o salário 
mínimo nacional vigente, de R$ 1.100,00. E o estudo conclui: “E essa deteriora-
ção é crescente, porque não tem perspectivas de resolver a questão da inflação, 
muito menos a do mercado de trabalho, uma vez que não se vê políticas sendo 
feitas para que o Brasil possa entrar numa rota de crescimento. Tudo o que se vê 
são tentativas de flexibilizar cada vez mais os direitos dos trabalhadores”. 

INPc DATA BASE 
SETEMBRO

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) teve alta de 0,88% 
em agosto, o que representa 0,14%  
abaixo do resultado de julho (1,02%). 
No ano, o indicador acumula alta de 
5,94% e, em 12 meses, de 10,42%, 
acima dos 9,85% observados nos 12 
meses imediatamente anteriores. 

Segundo o DIEESE, a previsão do 
Banco Central é de 10,17% para a data 
base de 1º de outubro. A instituição 
trabalha com estimativa de 0,64% de 
alta no INPC para o mês de setembro.

40 ANOS DO 
SINDIPOLO
Nestes 40 anos 

de aniversário de 
fundação do Sindi-
cato de todas as Pe-
troquímicas e Petro-
químicos Gaúchos, 
o SINDIPOLO estará 
distribuindo aos 
seus sócios uma caneca comemorati-
va alusivo a esta memorável data.

A entrega deste regalo aos sindica-
lizados será no decorrer dos próximos 
12 meses, um pouco a cada mês, assim 
ajustando o orçamento mensal do Sin-
dicato para viabilizar que cada um/uma 
receba esta singela lembrança.

O SINDIPOLO irá começar pelos 
sócios mais antigos e assim chegar 
até os também valorosos novos só-
cios. Outras atividades estão sendo 
organizadas pelos sindicalistas para 
que a história de Lutas e Conquistas 
destes 40 anos seja relembrada por 
alguns e conhecida por todos.

Você faz parte desta História. 

PARABÉNS!
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Apesar da negligência do 
governo federal, dos atrasos e 
dos percalços, a vacinação no 
RS avança.  Segundo a Secre-
taria de Saúde do Estado (SSE), 
até o dia 3 de setembro, 70,2% 
de toda a população gaúcha (ou 
seja, 7 em cada 10 pessoas) já 
tinham recebido ao menos uma 
dose ou a dose única da vacina 
contra a Covid-19. 

A IMPORTÂNCIA DA 
SEGUNDA DOSE

Os especialistas apontam que 
a imunização de 89% da popula-
ção é eficiente contra a epidemia, 
daí a necessidade da população 
tomar a segunda dose, que vem 
sendo aplicada. Segundo eles, 
esta dose não é um reforço, ela 
é necessária para uma proteção 
mais completa contra o vírus. 

Esta é uma boa notícia, espe-
cialmente frente a uma pandemia 
que não dá trégua, continua ma-
tando (o número de mortos passa 
dos 587 mil) e tem desenvolvido 
novas variantes. Daí a necessida-
de de acelerar ainda mais a vaci-
nação e, quem já tomou a primei-
ra dose, não pode deixar de tomar 
a segunda, pois a proteção efetiva 
possível se dá somente com as 
duas doses. 

O SINDIPOLO, como tem feito 
desde o início da pandemia, con-
tinua acompanhando a situação 
entre os trabalhadores do Polo 
Petroquímico, tanto direto como 
terceirizados, e atuando junto às 
empresas para que os protocolos 

de proteção não sejam afrouxa-
dos, colocando em risco os traba-
lhadores e seus familiares. 

SOBRE A TERCEIRA DOSE 
(REVACINAÇÃO)

Com a expansão da variante 
delta no Brasil está sendo identifi-
cada a necessidade de aplicar uma 
terceira dose da vacina contra a 
Covid-19 em alguns grupos. De 
acordo com o Ministério da Saúde, 
o Plano Nacional de Imunização 
prevê a revacinação a partir de se-
tembro, para “todos os indivíduos 
imunossuprimidos após 28 dias 
da segunda dose e para as pesso-
as acima de 70 anos vacinadas há 
6 meses”. Ainda de acordo com o 
órgão, a dose de reforço vale para 
quem tomou qualquer imunizan-
te e será feita, preferencialmente, 
com uma dose da Pfizer. 

POLÊMICA: O VíRUS NÃO 
CONHECE FRONTEIRAS

A decisão de aplicar a tercei-
ra dose em massa é uma questão 
polêmica. A própria Organização 
Mundial da Saúde (OMS) tem 
criticado os países que têm orga-
nizado reforço em massa, diante 
da falta de imunizantes em países 
com menor poder econômico. 

Desde dezembro de 2020, 1,7 
bilhão de doses foram aplicadas 
em 189 países, de acordo com um 
levantamento da Universidade de 
Oxford. Desse total, 1,3 bilhão fi-
caram concentrados em 10 países. 
Como o vírus não conhece fron-
teiras, onde a população não está 
protegida ele prolifera e surge no-
vas variantes menos sensíveis às 
vacinas já existentes. 

VACINA ENTRE OS 
TRABALHADORES DA 

INDÚSTRIA
Também de acordo com a SSE, 

dos cerca de 800 mil trabalhadores 
na indústria do RS, se vacinaram 
tendo como referência o segmen-
to com a primeira dose 120.824; 
com as duas doses 51.884; e com 
dose única, outros 31.691 (dados 
até 10/09). Importante levar em 
conta que muitos também se va-
cinaram em suas cidades, conside-
rando o fator idade. 

TESTAGEM PARA 
COVID-19

A relevância dos testes aplica-
dos pelas empresas Braskem, Ar-
lanxeo e Oxiteno não está só em 
detectar quem está doente, mas 
principalmente em salvar estas 
vidas e de outros que convivem 
num mesmo espaço. Esta medida 
preventiva é imprescindível, além 
de ser pedagógica, evitando que 
um trabalhador assintomático 
adentre na empresa e seja um ve-
tor de transmissão fazendo que o 
vírus circule no meio ambiente de 
trabalho e nos transportes. 

Infelizmente a empresa Innova 
não adota a mesma metodologia 
de testagem como medida pre-
ventiva, o que preocupa tanto 
seus trabalhadores como os de-
mais do Polo Petroquímico.

VAcINAÇÃO É A MELHOR PREVENÇÃO
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AUXÍLIO CRECHE - CLÁUSULAS 7ª e 10ª DOS ACTs DO POLO
O Auxílio-creche é um benefício 

já normatizado na Categoria Petro-
química via os dois Acordos Coletivos 
de Trabalho - ACT existentes (Datas-
-bases Setembro e Outubro) e que o 
SINDIPOLO vem sendo muito deman-
dado pelos trabalhadores para que 
seja alterada sua escrita, no sentido 
de beneficiar a todos os funcionários/as, mulheres e homens, 
trabalhadores das empresas, sem discriminação de gênero e 
respeito à diversidade. Hoje as cláusulas em questão, a 10ª 
no ACT- Setembro/Arlanxeo e a 7ª  no ACT - Outubro/demais 
empresas, não contemplam o recebimento do Auxílio Creche 
pelos Pais, ou seja, pelos empregados. Nem sempre foi assim, 
já tivemos nestes mesmos ACTs cláusulas que garantiam este 
benefício a mães e pais.

Como está a atual redação das Cláusulas: “A empresa 
reembolsará em 100% das mensalidades da creche par-
ticular escolhida pela empregada, até o 6º mês de idade 
(Arlanxeo tem um limite de R$ 2.126,33). A partir do 7º 
mês, o reembolso estará limitado a R$ 834,00 (Arlanxeo-
-R$831,26) por filho até 48º mês de idade."

Trabalhadores viúvos, separados ou divorciados, em 
decorrência de sentença judicial e mantendo a guarda ou 
tutela dos filhos, também terão direito a esse benefício.

“A empregada poderá optar pela concessão de au-
xilio-acompanhante no mesmo valor do auxílio-creche e 
em substituição a essa vantagem, desde que comprove 
registro de contratação de babá em carteira de trabalho. 
Caso opte pelo auxilio acompanhante, essa vantagem 
será limitada até o 24º (vigésimo quarto) mês de idade."

No caso específico da Arlanxeo, o reembolso do Auxí-
lio não terá efeito retroativo e ocorrerá a partir do mês em 
que for apresentado o recibo, isto para crianças nascidas 
até 31.08.2020.

A demanda dos trabalhadores é de que esse benefício 
do Auxílio-Creche seja disponibilizado a todos trabalhado-
res, sejam Mães ou Pais, visto que muitos casais trabalham 
em turno e não existem creches que abram à noite. E que 
este auxílio, quando utilizado para acompanhante/babá, 
também seja estendido o período até o 48º mês de idade 
do filho/a.

O SINDIPOLO pede o bom senso das gestões das em-
presas, pois todas elas defendem o tratamento igualitá-
rio a todos seus funcionários/as, independente de credo, 
raça, gênero ou diversidade. Aqui está um bom assunto e 
uma boa oportunidade para melhorar o Clima Organiza-
cional das Empresas.

INFORME FINANcEIRO 
SINDIPOLO – JULHO/2021

Nos quadros abaixo o SINDIPOLO repassa a in-
formação simplificada (não contábil) das receitas e 
despesa da entidade no mês de Julho/21. Estes va-
lores passarão ainda pela Assessoria Contábil e pelo 
Conselho Fiscal, contudo, mantendo o compromisso 
da Direção de repassar o mais breve possível estas 
informações aos trabalhadores petroquímicos, está 
sendo publicado abaixo, os resultados do mês. 

Importante ressaltar que a Assembleia Ordinária 
de Prestação de Contas, conforme Estatuto do SIN-
DIPOLO ocorre uma vez por ano, sendo convocados 
todos os sócios via Edital Público em jornal de gran-
de circulação na Região Metropolitana (geralmente 
o Correio do Povo), pelo Informativo EM DIA e no 
Site do SINDIPOLO. Na necessidade de um maior es-
clarecimento sobre estes valores, pedimos para que 
conversem com o sindicalista mais próximo ou envie 
sua dúvida/pedido de esclarecimento/sugestão pelo 
email sindipolo@sindipolo.org.br

UMA CATEGORIA SINDICALIZADA CONSTROI UM 
SINDICATO FORTE E COM AUTONOMIA 

Companheir@s, esta Coluna tem o propósito de tra-
zer à Categoria a cada semana do mês uma abordagem, 
sendo na 1° semana uma dica de Filme, Documentário 
ou Livro; 2° semana o tema sobre ACT da Categoria Pe-
troquímica/RS; na 3° semana serão abordadas questões 
das NR's, e por fim; na 4° semana do mês, sempre algum 
esclarecimento sobre a Legislação Trabalhista e Previden-
ciária. Se você tiver alguma dúvida ou sugestões sobre 
estes temas, envie email para secretaria@sindipolo.org.
br, e assim estará socializando seu conhecimento e suas 
preocupações com a Categoria. Agradecemos!


