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A lutA contrA o câncer de mAmA é de todAs e  todos. Juntos, Podemos Vencer essA lutA!
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Campanha Salarial - 2021
JÁ ESTAMOS EM FINAL DE OUTUBRO E NADA DE REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO. 

ESTÁ NA HORA DAS EMPRESAS ENXERGAREM SEUS TRABALHADORES!

Há mais de um mês o SINDIPOLO apresentou a Pauta de reivindicações dos trabalhadores Petroquímicos 
às empresas Arlanxeo, Data-base (DB) Setembro, a qual em 28/09 apresentou em reunião uma proposta 
absurda que imediatamente foi rejeitada na mesa. As Empresas - Braskem, Innova e Oxiteno, com Data-base 
em Outubro, infelizmente ainda não se pronunciaram a respeito da Proposta apresentada pelo SINDIPOLO.

ArlAnxeo - dB setemBro – InPc 10,42%
O SINDIPOLO rejeitou de pronto na mesa de nego-

ciação a infame e desrespeitosa proposta a qual não 
atende a expectativa mínima dos trabalhadores diante 
de resultados econômicos muito bons, ainda mais se 
tratando de um ano de Pandemia. Os trabalhadores 
anseiam que a Arlanxeo reveja a proposta absurda de 
reajuste salarial de 9,5% para salários até R$ 9.000,00 
mil, e acima deste valor um fixo de R$ 937,80 e no Piso 
da Categoria e nos Auxílios, somente o INPC. 

Esta proposta não faz a reposição nem mesmo da in-
flação dos últimos 12 meses, ou seja, o INPC de 10,42%. 

A Arlanxeo/Sindiquim ficaram com o compromisso de 
uma nova reunião, mais já estamos em final de outubro e 
infelizmente o SINDIPOLO ainda não foi comunicado sobre 
uma nova reunião para dar andamento na Negociação.

A mesma proposta citada acima, absurda e des-
respeitosa para os trabalhadores, foi feita aos Sindi-
catos dos trabalhadores nas unidades de Duque de 
Caxias/RJ e Cabo/PE que também rejeitaram em mesa 
e também aguardam uma nova reunião. 

 
BrAskem, InnoVA e oxIteno 
dB outuBro – InPc 10,78%. 

Agora com o INPC/IBGE dos últimos doze meses 
consolidados em 10,78%, o SINDIPOLO e a categoria 
aguardam um posicionamento das empresas ainda 
esta semana para uma reunião, a qual as empresas 
Braskem/Innova/Oxiteno apresentem uma proposta 
que atenda minimamente aos anseios dos trabalhado-
res diante dos excelentes resultados econômicos, inclu-
sive neste momento de Pandemia a qual os trabalhado-
res estão sob forte abalo em sua saúde mental.   

Para as quatro empresas o SINDIPOLO reitera que 
não pode haver "limitador" no salário para aplicação 
da reposição pelo INPC. Destaca a importância do item 
do Cartão Alimentação/Vale Rancho, pois como foi ex-
posto pelo Dieese nas duas reuniões de apresentação 
da proposta e reiterada pelo SINDIPOLO a Cesta Básica 
subiu mais do que 25% nos últimos 12 meses, sendo a 
de Porto Alegre a mais cara do Brasil. 

O SINDIPOLO entende também que tem que haver uma 
recuperação urgente do Piso Salarial da Categoria e de todos 
os benefícios, principalmente a recuperação do irrisório va-
lor do Auxilio Educação da Innova/Oxiteno/Arlanxeo. 

Os trabalhadores irão continuar firmes e mobili-
zados, debatendo e 
conversando no am-
biente de trabalho 
e fora dele, sobre os 
possíveis avanços ne-
cessários na negocia-
ção deste ano.

categoria mobilizada 
conquista direitos, 

dignidade e 
respeito!


