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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
REJEITAR ESTA CONTRAPROPOSTA E 

AVANÇAR NOS REAJUSTES
Conforme informado pelo SINDIPOLO no Em Dia 2002, sexta-feira 
passada, no mesmo dia que ocorreu a reunião com as empresas 

Braskem, Innova e Oxiteno (Data-base Outubro), onde as mesmas 
apresentaram uma contraproposta que repõe somente o INPC dos úl-
timos doze meses (10,78%), ou seja, inflação passada, isso para quem 

recebe um salário (base) de até R$ 10.743,68, acima deste valor, na 
proposta das empresas, seria pago um valor fixo de R$1.158,17. 

Veja a contraproposta na integra na página 2.
ARLANXEO, Data-base setembro - Até o fechamento deste informa-
tivo, a empresa não tinha se manifestada ao SINDIPOLO a respeito 
de uma nova reunião para tratar da Campanha Salarial. A reunião 

anterior ocorreu em 28/9.
ASSEMBLEIA: BRASKEM, 

INNOVA E OXITENO
Nesta semana ocorrerão as as-

sembleias com os trabalhadores 
destas três empresas, vide agenda 
abaixo. 

O SINDIPOLO entende que esta 
proposta é baixa, visto que o custo de 
vida nos últimos doze meses atingiu 
uma inflação de dois dígitos e com 

uma previsão de continuar nos pró-
ximos meses alta. O aumento con-
tínuo dos preços de combustíveis, 
energia elétrica, gás de cozinha e da 
cesta básica, trás muitas perdas para 
os trabalhadores, enquanto isso, as 
empresas, com a alta do Dólar (US$), 
estando em plena exportação, o Lu-
cro e EBITDA de todas estas três, e 
também da Arlanxeo, estão superan-
do estimativas e engordando o bolso 

dos acionistas.
Rejeitar a esdrúxula proposta das 

empresas e buscar um reajuste focado 
na Proposta aprovada pela Categoria, 
seria o mínimo para poder vencer os 
próximos doze meses que teremos 
pela frente mantendo o poder de 
compra e condições dignas de vida.

ESCALONAMENTO É MALDITO
Já faz alguns anos que as empre-

sas vêm impondo este Escalonamen-
to (Limitador) nos Acordos Coletivos 
de Trabalho (ACT), o que vem a médio 
e longo prazo achatando as folhas de 
pagamentos, limitando esta correção 
salarial, e cada vez mais rebaixando o 
valor inicial de careira de alguns tra-
balhadores e congelando o teto sala-
rial da carreira de outros.  O SINDIPO-
LO continua contrário a qualquer tipo 
de limitação no reajuste salarial da 
categoria petroquímica. 

NOVA PROPOSTA DA CATEGORIA
Nas assembleias que ocor-

rerão nesta semana para análise 
coletiva desta contraproposta das 
empresas, o SINDIPOLO orienta 
pela rejeição, e, desta forma, cons-
truir uma nova Proposta dos Traba-
lhadores , analisando a conjuntura 
política nacional, o ambiente das 
negociações nas bases petroquími-
cas nacionais, e que possa ser en-
caminhada às empresas até o final 
desta semana.

AGENDA DE ASSEMBLEIAS
Turno: Braskem e Innova

G2 - 26/10 - 0h
G3 - 26/10 - 8h
G1 - 26/10 - 16h
G4 - 27/10 - 0h
G5 - 27/10 - 8h

Turno: Oxiteno
G2 - 26/10 - 7h
G4 - 26/10 - 23h
G5 - 27/10 - 15h
G1 - 27/10 - 23h
G3 - 28/10 - 15h

Administrativo: Braskem, Innova e Oxiteno
28/10 - 5 feira - 7h30

Afastados/Grupo de Risco/Trabalhadores em casa:
Assembleia ONLINE dia 28/10, às 18h

(ZOOM - link https://bit.ly/3jBLC0t)
ARLANXEO: Não apresentou ainda uma contraproposta

SINDIPOLO
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O CUSTO DE VIDA PESA NO BOLSO DO TRABALHADOR
Nem precisa de pesquisa. 

Cada vez que vai ao mercado, 
abastece o carro, recebe a conta 
de luz, da escola, do gás, do alu-
guel, da creche, o trabalhador 
sente no bolso o aumento do cus-
to de vida, cuja inflação já passa 
dos dois dígitos e, em setembro, 
foi a maior nos últimos anos. 

De fato, segundo dados da Pes-
quisa Nacional da Cesta Básica de 
Alimentos, realizada mensalmente 
pelo DIEESE, em setembro (último 
mês com as informações comple-
tas), o custo da cesta básica aumen-
tou em 11 cidades. A cesta mais 
cara foi a de São Paulo (R$ 673,45), 
seguida pelas de Porto Alegre (R$ 
672,39), Florianópolis (R$ 662,85) 
e Rio de Janeiro (R$ 643,06). 

Na comparação com setem-
bro de 2020, o preço do conjun-
to de alimentos básicos subiu em 
todas as capitais que fazem parte 
do levantamento. Em Porto Ale-
gre esta diferença foi de 21,62% 
a maior em relação a 2020. Nos 

primeiros nove meses de 
2021, 16 capitais acumu-
laram alta.

Com base nos valores 
da cesta básica, o DIEESE es-
tima que o salário mínimo 
necessário deveria ser equi-
valente a R$ 5.657,66, o 
que corresponde a 5,14 ve-
zes o piso nacional vigente, 
de R$ 1.100,00. O cálculo é 
feito levando em considera-
ção uma família de quatro 
pessoas, com dois adultos e 
duas crianças. 

MENOS COMIDA NA MESA
Quando se compara o cus-

to da cesta com o salário mínimo 
líquido, ou seja, após o descon-
to referente à Previdência Social 
(7,5%), verifica-se que o trabalha-
dor remunerado pelo piso nacio-
nal comprometeu, em setembro, 
56,53% (média entre as 17 capi-
tais) do salário mínimo líquido 
para comprar os alimentos básicos 

para uma pessoa adulta. 
Além do DIEESE, pesquisa di-

vulgada pelo Datafolha em setem-
bro, informa que cerca de 85% dos 
brasileiros reduziram o consumo 
de algum alimento desde o início 
do ano de 2021. O que mais deixa-
ram de comprar foi carne verme-
lha, refrigerantes, sucos e laticí-
nios, principalmente devido à alta 
da inflação para a alimentação, 
que chega a 17%.

As empresas Braskem, Innova e Oxiteno estão com ótimos resultados econômicos e seus tra-
balhadores merecem mais do que nunca "um pedaço do bolo com recheio, chega de farelo!"

DB - SETEMBRO: 
ARLANXEO

É vergonhosa a postura de uma 
empresa da envergadura mundial 
e do calibre da Saudi Aramco estar  
demorando em recompor as per-
das dos trabalhadores que estão 

mantendo e aumentando o Lucro 
da empresa Arlanxeo. Comprando 
cada vez mais unidades industriais 
pelo mundo, ampliando as que já 
têm e oferecendo um reajuste me-
díocre que não repõe nem mesmo 
a inflação do período. Será que esta 
forma de "reconhecer" os traba-

lhadores é da direção mundial ou é 
mais uma postura dos gestores aqui 
do Brasil! Chega de arrocho para 
cima dos trabalhadores.

O SINDIPOLO aguarda uma 
proposta minimamente digna 
para levar à apreciação dos traba-
lhadores.

CATEGORIA MOBILIZADA CONQUISTA DIREITOS, DIGNIDADE, VALORIZAÇÃO E RESPEITO!
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COVID-19 NO POLO PETROQUÍMICO
NÃO SE PODE BAIXAR A GUARDA. CONTINUE USANDO A MASCÁRA!

O SINDIPOLO continua em conversações quinzenais no Fórum da 
Covid/Polo, com o Sindicato Patronal/Sindiquim e as quatro empresas 

petroquímicas - Arlanxeo, Oxiteno, Innova e Braskem - debatendo e
mantendo total vigilância nos cuidados ainda necessária para não gerar 

focos de contaminações do vírus nos locais de trabalho e transporte.

VACINAÇÃO
O SINDIPOLO pede a todos os trabalhadores que realizem 

a 2° Dose da vacina contra a Covid-19. Esta medida é a úni-
ca maneira de evitarmos o adoecimento, sofrimento e mor-
te. Segundo as empresas, há um percentual quase de 100% 
dos trabalhadores petroquímicos com aplicação da 1° Dose, 
mas já para segunda, este percentual ainda está baixo. E de 
conhecimento coletivo da Categoria que parte desta demora 
foi promovida pelo governo federal pelas confusas tentativas 
de compras superfaturadas pelo Ministério da Saúde, vide CPI 
do Senado. Mas que também, possa os trabalhadores, diretos 
e terceiros estarem atentos em seus municípios de moradia 
para o calendário da 2° Dose.

VIGILÂNCIA SALVA VIDAS
As medidas de distanciamento social, uso da máscara 

e higienização das mãos devem continuar sendo respeita-
das, para bem do EU e do NÓS.

Os transportes da Turis Silva (Turno e ADM), bem como 
os transportes dos trabalhadores terceirizados, continuará 
com a lotação máxima em 50%. Se caso isso não estiver 
ocorrendo no ônibus que utiliza, faça denúncia imediata-
mente ao SINDIPOLO. Outra questão que têm sido reporta-
dos ao Sindicato são que, alguns trabalhadores, infelizmen-
te, não estão utilizando a máscara durante as viagens. O 
transporte geralmente é sem janelas e com ventilação re-
duzida no seu interior, sendo necessário para o bem indivi-

dual e coleti-
vo o uso da 
máscara. Não 
se descuide, 
falta pouco para vencermos este vírus. Não se cuidar, po-
derá gerar novas cepas e recomeçar a contaminação em 
escala novamente.

TESTAGEM
As empresas Braskem, Arlanxeo e Oxiteno vêm man-

tendo ciclos de testagem para a Covid de forma periódi-
ca, o que, apesar do desconforto do teste, gera proteção 
individual e coletiva, não só para a pessoa, mas também  
para os companheiros de trabalho, e principalmente para 
o ambiente familiar de cada dos trabalhador. 

INNOVA - Infelizmente a empresa é a única que não 
realiza uma testagem minimamente nos moldes das ou-
tras empresas do Polo, que na visão do SINDIPOLO, é um 
método mais comprometido e mais protetivo para to-
dos os trabalhadores diretos e terceiros nos seus meios 
ambientes de trabalho. 

O método adotado pela Innova, abre a porta para o 
vírus no Polo Petroquímico, ou seja, através dela, o vírus 
poderá se espraiar por todas as fábricas, visto que, há 
compartilhamento de áreas comuns, como transbordos 
e transportes.

INFORME FINANCEIRO SINDIPOLO – AGOSTO/2021
No quadro ao lado, o SINDIPOLO repassa a informa-

ção simplificada (não contábil) das receitas e despesa da 
entidade no mês de Agosto de 2021. Estes valores serão 
ainda verificados pelo Conselho Fiscal, contudo manten-
do o compromisso da Direção de repassar, o mais breve 
possível, estas informações aos trabalhadores da Cate-
goria Petroquímica. 

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

UMA CATEGORIA SINDICALIZADA CONSTRÓI UM SINDICATO FORTE E COM AUTONOMIA
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Foi lançado, no início de 
outubro, o livro "Agonia e so-
frimento dos trabalhadores con-
taminados pela Covid-19", do 
pesquisador da UnB, Remígio 
Todeschini. A obra, realizada 
em parceria com a Fetquim/
CUT e o Núcleo de Estudos so-
bre Violência e Segurança (NE-
VIS), da Universidade de Brasí-
lia, é resultado da pesquisa de 
Estudos de Casos sobre contaminados pela Covid-19. 

Já no prefácio, do coordenador político da Fet-
quim, Airton Cano, dá o tom da obra: "o sofrimento 
psíquico, físico, familiar e social de trabalhadores quí-
micos e petroleiros em serviços essenciais."

FALTARAM MEDIDAS DE PROTEÇÃO
Uma das primeiras conclusões, entre químicos 

e petroleiros, foi que entre os 10 casos estudados de 
contaminação, seis deles aconteceram por contágio 
no ambiente de trabalho, devido à falta de medidas de 
proteção e de distanciamento social em trocas de tur-
nos, vestiários, banheiros e locais de produção.  

O livro detalha o sofrimento físico e emocional de 
10 trabalhadores, as sequelas e o relato minucioso de 
problemas psíquicos, como medo, ansiedade, angús-
tia, estresse, solidão, confusão mental, entre outros 
sintomas, além de problemas familiares e sociais.  

Segundo o professor Wanderley Codo, também da  
Universidade de Brasília, o livro  "trouxe consigo o so-
frimento psíquico que persegue os seres humanos com 
a mesma ferocidade do novo coronavírus e cumpre a 
lacuna, revela a dor que não aparece nos jornais". 

SUBSÍDIO IMPORTANTE
A obra poderá ser um subsídio importante para 

as direções sindicais e jurídicos das entidades a fim de 
garantir os direitos previdenciários dos trabalhadores 
que foram contaminados a partir dos locais de traba-
lho. O livro pode ser baixado de graça em PDF no en-
dereço https://bit.ly/3GjHjk6 

O DESCASO TAMBÉM MATA
Durante a pandemia, o descaso e a negligên-

cia do governo, especialmente em relação a vacina, 
elevou em milhares as mortes por Covid-19. Mas o 
descaso não é só com a pandemia. A destruição de 
outros programas (como o Mais Médicos) e a falta de  
investimentos em políticas públicas de saúde, tam-
bém contribuem para esse péssimo resultado. E um 
deles é no cuidado com a saúde das mulheres.

O OUTUBRO ROSA é marcado pela conscien-
tização da necessidade de prevenção do câncer de 
mama. Segundos dados do Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), no Brasil, foram estimados 66.280 ca-
sos novos de câncer de mama em 2021, com um ris-
co estimado de 61,61 casos a cada 100 mil mulheres.

Este tipo de câncer ocupa a primeira posição em 
mortalidade pela doença entre as mulheres no Bra-
sil. E as maiores taxas de incidência e de mortalidade 
estão nas regiões Sul e Sudeste.

Uma situação grave que o governo Bolsonaro 
piora com sua falta de política e recursos destinados 
à saúde pública, especificamente com a saúde da 
mulher. Reportagem da Revista AzMina, revela que, 
entre janeiro de 2019 e julho de 2021, o governo fe-
deral gastou aproximadamente R$ 376,4 milhões dos 
R$ 1,1 bilhão disponível para as políticas que têm as 
mulheres como público-alvo no Ministério da Mu-
lher, Família e Direitos Humanos e no Ministério da 
Saúde. Cerca de um terço da disponibilidade, recurso 
que já é pouco frente ao problema. Segundo a repor-
tagem, das quatro rubricas analisadas no Ministério 
da Saúde, que tiveram 86,3% dos recursos próprios 
empregados em 2019 passarem, em 2020/2021, 
para menos de 70%. Um redução que pode repre-
sentar milhares de vidas perdidas. 

Por isso, é importante o engajamento em cam-
panhas como o  OUTUBRO ROSA, para a divulgação 
de informações sobre o câncer de mama e o fortale-
cimento à prevenção, o diagnóstico precoce e rastre-
amento da doença. 

Faça o auto exame, reconheça os sinais e os sin-
tomas da doença: Caroço (nódulo) fixo, endurecido 
e, geralmente, indolor; Pele da mama avermelhada, 
retraída ou parecida com casca de laranja; Alterações 
no bico do peito (mamilo); Pequenos nódulos na re-
gião embaixo dos braços (axilas) ou no pescoço; Sa-
ída espontânea de líquido dos mamilos. CUIDE-SE!

OUTUBRO ROSA

"AGONIA E SOFRIMENTO DOS 
TRABALHADORES CONTAMINADOS 

PELA COVID-19"


