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A lutA contrA o câncer de mAmA é de todAs e  todos. Juntos, Podemos Vencer essA lutA!

CAMPANHA SALARIAL 2021
PROPOSTA APRESENTADA ÀS EMPRESAS

Nos dias 28 e 30/09 o SINDIPOLO apresentou a Pauta de Reivindicações 
dos trabalhadores Petroquímicos às empresas Arlanxeo (Data-base Setem-
bro) e à Braskem, Innova e oxiteno (Data-base de Outubro). A proposta já 
havia sido apresentada ao Sindicado Patronal (Sindiquim), no dia 08/09.

CATEgORiA mOBilizAdA COnqUisTA diREiTOs, dignidAdE E REspEiTO!

PROPOSTA REIVINDICATÓRIA 2021
Correção dos Salários pelo índice 
INPC  (DB Setembro=10,42%; DB  Ou-
tubro ainda não consolidado)
Recomposição da Perda Salarial: 
mais 5%
Correção do Piso Salarial da 
Categoria: INPC + 5%
Correção dos Auxílios: INPC + 5%
Recuperação da Massa Salarial 
Perdida: Uma Remuneração
Cartão Alimentação/Vale Ran-
cho: R$ 600,00

dB setemBro - ArlAnxeo
Na reunião com a empresa Arlan-

xeo, 28/9, foi defendida pelo SINDIPOLO 
a proposta elaborada pela Categoria, ex-
posta no box ao lado. Na reunião, além 
dos sindicalistas e assessoria jurídica do 
Sindicato, também participou o econo-
mista do Dieese.

A empresa recebeu os argumentos 
do SINDIPOLO e de pronto apresentou 
uma contra proposta. A empresa propôs 
um reajuste salarial de 9,5% para salá-
rios até R$ 9 mil, e acima deste valor um 
fixo de R$ 937,80. No Piso da Categoria 
e nos Auxílios, somente o INPC. Nada do 
Vale Alimentação.

O SINDIPOLO não teve outra posição 
a não ser de rejeitar em mesa tal propos-
ta, que não repõe nem mesmo a inflação 
dos últimos 12 meses passados, ou seja, 
o INPC de 10,42%. O Sindicato manteve a 
proposta construída pela Categoria.

A Arlanxeo/Sindiquim avaliariam a 
situação e ficaram com o compromisso 
de agendar uma nova reunião ainda nesta 
semana.

Os Sindicatos dos trabalhadores 
nas unidades de Duque de Caxias/RJ e 
Cabo/PE também tiveram reuniões na 
semana passada com a Empresa, e re-
ceberam a mesma proposta e também 
rejeitaram em mesa.

dB outuBro - BrAskem, 
InnoVA e oxIteno

No dia 30/9 a reunião negociação 
foi com as três empresas da Data-base 

de Outubro. O SINDIPOLO reapresentou 
a Pauta Reivindicatória ao Sindiquim, 
agora acompanhado da Braskem, Inno-
va e Oxiteno. 

Ressaltando que a proposta de 
Pauta dos Trabalhadores da Arlanxeo 
só difere do % do INPC. Este percentual 
ainda não está consolidado pelo IBGE, 
mas uma prévia do BC pelo IPCA 15, já 
faz uma previsão de uma inflação ainda 
ascendente para Outubro.

As empresas não fizeram uma contra 
proposta ao Sindicato nesta reunião. Fica-
ram de apresentar algo na próxima reu-
nião, que poderá ser ainda nesta semana.

Para as quatro empresas foram rei-
teradas a importância do item do Cartão 
Alimentação/Vale Rancho, pois como foi 
exposto pelo Dieese nas duas reuniões, 
a Cesta Básica subiu mais do que 25% 
nos últimos 12 meses, sendo a de Porto 
Alegre a mais cara do Brasil.

resultAdo dAs emPresAs
As quatro empresas petroquí-

micas do Polo/RS vêm obtendo re-
sultados excelentes mesmo antes da 
Pandemia, e mesmo agora na crise sa-
nitária da Covid, teve melhores resul-
tados ainda, não só com exportações, 
mas com o próprio mercado interno e 
as necessidades básicas para enfren-
tar a pandemia. Importante lembrar 
que mesmo neste ambiente caótico 
da humanidade, os trabalhadores não 
pararam de produzir. Este é mais um 
bom momento que todas as empresas 

têm para reconhecer toda esta dedica-
ção, pois ela esta tratando prioritaria-
mente de RECUPERAÇÃO SALARIAL e 
recomposição do poder de compra e 
alimentação da Categoria.

moBIlIzAção nAs fáBrIcAs
A Categoria está mobilizada por 

uma justa recomposição de salário 
nesta negociação. Tendo expressado 
de várias formas para a direção do 
SINDIPOLO a importância também do 
Cartão Alimentação. O Sindiconstru-
polo, que representa os trabalhado-
res terceirizados do Polo, obteve um 
reajuste de 17% sobre o Vale Alimen-
tação deles, chegando a R$ 570,00. E 
também obteve um reajuste acima do 
INPC da Data-base deles (junho).

Os trabalhadores irão continuar 
mobilizados, debatendo e conversan-
do no ambiente de trabalho e fora 
dele, sobre os avanços necessários na 
negociação deste ano.
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02SOMOS TODOS TRABALHADORES. Unidos somos FORTES! Para defender nossas conquistas!

Em Fato Relevante na sexta-feira, dia 1º 
de outubro, a Petrobrás informou que estavam 
encerradas as negociações com o Grupo Ultra, 
dono da Oxiteno, para a compra da Refap (Re-
finaria Alberto Pasqualini) em Canoas. A ne-
gociação, que vinha ocorrendo desde janeiro 
deste ano, foi cancelada depois de dois adia-
mentos, inclusive denunciados pelos sindicatos dos petroleiros como manobras 
no mínimo estranhas, com jeito de que estaria sendo dado mais prazo para o Ultra 
fazer caixa para a compra da refinaria. 

No comunicado, a estatal informa que “certas condições críticas definidas 
na proposta vinculante da companhia não se confirmaram no curso das negocia-
ções, desequilibrando a equação de risco e retorno esperada”. A Petrobrás infor-
mou que retomará oportunamente o processo de venda, mas, por enquanto, os 
gaúchos podem respirar mais aliviados e fortalecer a luta para que a Petrobrás 
mantenha sua presença no Estado.

Já o Grupo Ultra, também em Nota, afirmou que continua a fase de “racio-
nalização de seu portfólio com os desinvestimentos em andamento da Oxiteno, 
Extrafarma e ConectCar” e que terá sua capacidade de investimentos ampliada. 
O Grupo afirmou que “continuará investindo no crescimento da plataforma exis-
tente nas verticais de energia e infraestrutura, por meio da Ipiranga, Ultragaz 
e Ultracargo, bem como em novas oportunidades de negócios alavancados na 
transição da matriz energética brasileira” e, ainda, que não vai tirar o olho do 
programa de venda de ativos da Petrobrás.

No dia 03/10/21, neste domingo, a PETROBRÁS completou 68 anos de exis-
tência, vencendo vários governos entreguistas do petróleo brasileiro. O Sindi-
petro/RS, junto com outros sindicatos e a Categoria Petroleira, realizou no dia 
04/10 uma celebração pela não venda da REFAP aqui do RS, onde o SINDIPOLO 
participou, e pelos 68 anos da Petrobrás em várias regiões do Brasil. 

Vida longa para a Petrobrás Estatal e Pública!

pETROBRÁs FiCA nO Rs
PetroBrás comunIcA fIm dA neGocIAção 

com o GruPo ultrA PArA comPrA dA refAP

MILHARES NAS RUAS EM DEFESA DA DEMOCRACIA, 
DOS EMPREGOS, POR COMIDA E VACINA

Milhares de trabalhadores e trabalhadoras de diversas categorias atenderam o 
chamado da CUT e das demais centrais sindicais e foram às ruas no sábado (2), para se 
manifestar contra o desemprego de mais de 14 milhões de pessoas, o crescimento da 
miséria e da fome, a disparada da inflação, as quase 600 mil mortes por Covid-19, as 
denúncias de corrupção no caso das vacinas, as privatizações de empresas importan-
tes e estratégicas para o Brasil como a Petrobras, Eletrobrás, CEF e Banco do Brasil, as-
sim como as estatais gaúchas como a CORSAN e Banrisul, só para citar alguns motivos 
de precarização da sociedade brasileira, principalmente para a Classe trabalhadora.

O SINDIPOLO esteve representado no ato, visto que as políticas que vêm sendo 
implementadas pelo projeto neoliberal do atual governo a pedido de alguns grupos 
empresariais, atingem a todas as categorias de trabalhadores, inclusive a Categoria 
Petroquímica, e a população em geral.

No RS, cerca de 80 mil pessoas participaram do ato na Capital e mais outras 40 
mil no interior do Estado. Mas houve manifestações em todo o país, em todas as 
capitais e centenas de cidades e também no exterior.

Em Porto Alegre, a concentração foi no Largo Glênio Peres, de onde os manifes-
tantes saíram em caminhada levando suas bandeiras, cartazes e entoando palavras 
de ordem em direção ao Largo Zumbi dos Palmares, onde o ato foi finalizado. Uma 
próxima manifestação já está sendo organizada para o dia 15 de novembro.

Trabalhadores do Polo, estes Atos têm feito o governo recuar em algumas medidas 
de precarização para com os Direitos dos Trabalhadores, como a intenção patronal de 
acabar com o 13º salário, férias de 30 dias, FGTS entre outros. Participem dessa luta!

5 DE OUTUBRO
DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA 

A EXPOSIÇÃO AO BENZENO
O dia 5 de OUTU-

BRO marca o DIA NA-
CIONAL DE LUTA CON-
TRA A EXPOSIÇÃO AO 
BENZENO. 

A data é um importante momen-
to para fortalecer o debate sobre esta 
questão que atinge os trabalhado-
res petroquímicos e diversas outras 
categorias como a dos petroleiros, 
frentistas e motoristas deste produto 
carcinogênico.

Além da Covid-19, o fato é que 
muitos trabalhadores continuam ex-
postos ao Benzeno em seus ambien-
tes de trabalho. Uma situação preocu-
pante, já que trabalhadores expostos 
a agentes nocivos à saúde como quí-
micos, tóxicos e cancerígenos, podem 
apresentar problemas maiores duran-
te o desenvolvimento da Covid-19.

As ações em relação à exposição 
dos trabalhadores ao Benzeno vinham 
tendo alguns avanços, resultado de mui-
ta luta. Mas, nos governos Temer/Bolso-
naro houve retrocessos significativos.

Um dos maiores retrocessos foi o 
fim das comissões tripartites incluin-
do a Comissão Nacional Permanente 
do Benzeno (CNPBz) e as Comissões 
estaduais (CEBz). Soma-se a isso a sim-
plificação/destruição das Normas Re-
gulamentadoras (NRs), neste caso em 
especial a NR-15, e na legislação espe-
cífica do Benzeno, entre outras iniciati-
vas realizadas pelos governos Temer e 
Bolsonaro, a mando das empresas.

Os trabalhadores e seus sindicatos 
repudiam estas iniciativas e continuam, 
nos espaços possíveis, como nas CIPAS e 
Grupos de Trabalho do Benzeno (GTBs), 
pressionando por normas e ações con-
cretas em relação a diminuição dos ní-
veis de exposição ao Benzeno, um pro-
duto reconhecidamente cancerígeno.

Por isso, o dia 5 de outubro é uma 
data importante para denunciar estes 
retrocessos e fortalecer a luta pela saú-
de e vida dos trabalhadores.


