
SINDIPOLO
CNQ - CUT

Companheiros/as, hoje (26/11) a tarde, o SINDIPOLO e a 
Arlanxeo (Sindicato Patronal), se reuniram para dar sequência à 
negociação salarial.

A Empresa apresentou uma nova proposta, elevando o % de 
reajuste nos Auxíl ios (Creche, Educação, Fi lho com 
deficiência/OMO) para 12,5%. Mas insiste em manter o TETO para 
o reajuste aplicando os 10,42% (INPC do período) somente para 
os salários até R$ 11.705,69. Acima deste valor, seria aplicado 

somente um valor fixo de R$ 1.219,73, ou seja com o LIMITADOR de 
reajuste.

Esclarecemos para a empresa, na mesa de negociação, que no atual 
ACT (em vigência de set/2020 até agosto/2022) não consta esta 
Cláusula. Portanto, a Arlanxeo está incorrendo num desrespeito ao atual 
Acordo, pois a negociação deste ano é apenas para reajuste das 
Cláusulas Econômicas, sem alterações e inserções de redação nas 
Cláusulas. 

É de conhecimento de todos que a política de criar um TETO para o 
reajuste não é somente para prejudicar os que ganham mais, mas para 
estancar todo o desenvolvimento possível das faixas salariais de todos 
os trabalhadores, prejudicando a todos. Essa é uma "economia" muito 
equivocada que a Empresa quer aplicar em seus trabalhadores, visto 
que não está no atual Acordo em vigência. Apesar desta clausula já 
constar no ACT (DB Outubro), as empresar não aplicarão o Limitador no 
reajuste salarial, fruto das negociações com o SINDIPOLO. 

Por fim, cabe dizer que o equívoco é maior ainda porque, no setor 
petroquímico, que é intensivo em tecnologia, o gasto com a mão-de-
obra, representa menos que 2% do Lucro total da Empresa. Isto 
considerando não só salários, mas também os auxílios, transportes, 
plano de saúde, alimentação na fábrica e tudo mais necessário para 
manter um trabalhador em condições seguras para gerar o lucro para 
Aranco/Arlanxeo.

O SINDIPOLO entende que se a Empresa manter o Limitador/Teto, 
descumpre o atual Acordo em vigência, além de prejudicar seus 
trabalhadores.

Estão agendadas reuniões entre os sindicatos de PE e RJ com a 
Arlanxeo para esta segunda-feira (29/11). Após estas reuniões, os 
sindicatos irão debater sobre a proposta.

A ARLANXEO tem que ser coerente! Não quer pagar o CARTÃO 
ALIMENTAÇÃO porque não está no Acordo vigente, mas quer 

aplicar o TETO, que também não está no Acordo.
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