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CAMPANHA SALARIAL

sindipolo

NOVEMBRO É O MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA. BASTA DE RACISMO!

Em outubro, a cesta 
básica continuou a subir 
pesando ainda mais no 
bolso dos trabalhadores. 
Segundo o DIESE, a Ces-
ta Básica de Porto Alegre 
registrou aumento de 

2,78% em outubro de 2021 passando 
a custar  R$ 691,08 ultrapassando o va-
lor de meio salário mínimo. De acordo 
com a pesquisa, a alta foi sentida por 15 
das 17 capitais analisadas. Porto Alegre 
é uma das capitais onde a cesta é mais 

CEsTA BÁsiCA dispARA - VAloR dA CEsTA/poA: R$ 691,08
cara  ficando apenas abaixo de   São Pau-
lo e de Florianópolis. 

CEsTA BAsiCA/poA – outubro 2021
• Valor da cesta: R$ 691,08
• Variação mensal: 2,78%                  
• Variação no ano:  12,25%
• Variação 12 meses: 18,87%
• Jornada necessária para comprar 

a cesta básica: 138 horas e 13 minutos. Im-
pacto de 67,92% no salário mínimo.

• Salário Mínimo Necessário deve-
ria ser de R$ 5.886,50 ou 5,35 vezes o míni-
mo vigente de R$ 1.100,00

O SINDIPOLO encaminhou Ofício à 
direção da ARLANXEO/Sindiquim no dia 
05/11 solicitando à empresa o retome ao 
processo negocial. Ofício similar foi en-
viado pelos Sindicatos dos Trabalhadores 
da Arlanxeo de Duque de Caxias/RJ e do 
Cabo/PE. No dia de hoje (9/11), a empre-
sa, através do Sindicato Patronal, agendou 
reunião para retomada da negociação sa-
larial. A Reunião ainda será no dia 17/11.

As demais regiões onde a Arlanxeo 
têm unidades também foram agendadas 
reuniões para próxima semana. Na uni-
dade de Duque de Caxias/RJ a reunião 
será em 18/11, para unidade do Cabo/PE 
no dia 19/11.

Não é compreensiva a demora de 
uma das maiores empresas do mundo 

do setor Petróleo/Petroquímico em 
reajustar as perdas salariais de seus 

trabalhadores!

CATEGORIA ESPERA AVANÇOS NA 
CONTRAPROPOSTA PATRONAL

Conforme foi publicado no Em Dia 
2004, em 01/11/2021, a categoria rejei-
tou, praticamente por unanimidade, a 
proposta das empresas OXITENO, INNOVA 
e BRASKEM para correção dos salários e 
auxílios da campanha salarial deste ano. A 
Categoria demonstrou com veemência nas 
assembleias que a proposta patronal não 
recupera o poder de compra dos trabalha-
dores do Polo, pois repõe somente INPC.

Mesmo estando no segundo ano de 
pandemia da Covid, a Categoria continua 
mantendo e ampliando a capacidade das 
plantas industriais, se esforçaram muito 
pela continuidade da produção, atingin-
do em alguns casos, recordes de produ-
ção seguidas, como é de conhecimento 
não só dos trabalhadores, mas principal-
mente das direções das empresas. 

Todas as empresas do Polo atingi-
ram excelentes resultados financeiros, 
atingindo suas metas de EBTIDA já no 
final do primeiro semestre e/ou no ter-
ceiro trimestre. É chegada a hora do re-
conhecimento por parte da patronal em 
apresentar uma proposta coerente que 
recomponha o poder de compra do sa-
lário dos trabalhadores, que vem sendo 
corroído mês a mês pela alta da inflação 
e pelo aumento do custo de vida. 

No dia 29/10, o SINDIPOLO apre-
sentou a nova proposta da Categoria às 
empresas e ao Sindicato Patronal (Sin-
diquim). Proposta esta que foi aprovada 
em assembleias pelos trabalhadores com 

o propósito de obter avanço na mesa de 
negociação e de dar celeridade ao fecha-
mento do Acordo. Esta proposta contem-
pla apenas o arredondamento do INPC 
para correção de salários (sem o Limita-
dor), correção dos auxílios e do piso da 
categoria em13% e cartão alimentação 
de R$ 300,00 reais (veja no Quadro). O 
Sindicato Patronal agendou uma nova 
reunião com o SINDIPOLO para o dia 
10/11, onde aguardamos uma resposta 
com avanços na proposta.

ARlAnXEo AGEndoU REUniÃo

O SINDIPOLO vê com grande preocu-
pação a demora da ARLANXEO em agendar 
a 2° reunião de negociação salarial, já fa-
zem mais de 40 dias que ocorreu a 1° reu-
nião com a empresa. Nesta, foi apresenta-
da uma proposta esdrúxula de apenas 9,5% 
na correção dos salários e ainda com um 
Limitador para quem ga-
nha até R$ 9.000,00 reais 
de salário base, e o mes-
mo índice para os auxílios. 
Proposta esta que foi rejei-
tada em mesa pelo Sindi-
cato no dia 28/09. 

ASSEMBLEIA DAS 
12H DA OPP-PP/

BRASKEM
LEIA MAIS NA PÁG. 02
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Os sindicalistas do SINDIPOLO 
participaram, dia 4/11, do ato de 
solidariedade à greve dos caminho-
neiros (iniciada dia 1°/11) e contra 
os preços abusivos dos combustí-
veis e do gás de cozinha. A manifes-
tação, realizada em frente à REFAP 
em Canoas, foi organizada pela CUT-
-RS e demais Centrais Sindicais, com 
o apoio do Sindicato dos Petroleiros 
(Sindipetro-RS) e do Sindicato dos 
Motoristas de Transporte Individual 
por Aplicativo (Simtrapli-RS), e con-

Após Reunião Remota (Live) de 
esclarecimentos e debates sobre a 
proposta da empresa Braskem, reali-
zada no dia 08/11, com os envolvidos 
neste Processo Coletivo movido pelo 
SINDIPOLO em fev/2000, o próximo 
passo é apresentar novamente a Pro-
posta da empresa ao conjunto destes 
trabalhadores, porém, agora para de-
liberação pela aceitação ou rejeição 
deste possível Acordo Judicial em as-
sembleia.

Se o Acordo Judicial for aprovado 
pela maioria dos presentes na Assembleia, ainda ca-
berá análise de seu conteúdo pela Vara do Trabalho 
de Triunfo.

Pedimos a todos que participaram da Live e os de-
mais que vem acompanhando o desenrolar da nego-
ciação para um possível Acordo Judicial, que entrem 
em contato com os demais envolvidos, debatam sobre 
o tema e participem da Assembleia. A melhor resposta 
pra a proposta da Braskem é a resposta da maioria.

O LINK da assembleia será este: 
•	 Tópico: Assembleia ONLINE das 12 horas OPP/PP/

Braskem - Sindipolo.
•	 Hora: 11 nov. 2021 - 18:30
•	 https://us02web.zoom.us/j/87599603346?pwd

=WGpDUmQ3SmU5dzY0M3lOdTd5WG80Zz09
•	 ID da reunião: 875 9960 3346
•	 Senha de acesso: 723888

Quando	acessar	a	sala	do	ZOOM,	
renomeie	 seu	 NOME	 colocando	 o	
NOME	 COMPLETO,	 isso	 ajudará	 na	
hora	da	VOTAÇÃO	da	Proposta.

EDITAL
Conforme EDITAL divulgado no 

Jornal Correio do Povo em 09/11/2021 
(hoje), o mesmo que segue abaixo, 
convoca os trabalhadores à Assem-
bleia, que será efetivamente instalada 
às 18h30 do dia 11/11 se houver no 
mínimo 105 participantes do Processo 
presentes na sala (online). Caso não se 

estabeleça este quórum até às 19h, uma nova Assem-
bleia já está pré-convocada, pelo mesmo EDITAL, para o 
dia 16/11 às 18h30.

Participem! A Decisão será dos trabalhadores 
envolvidos no Processo.

tou com a participação de vários 
sindicatos de outras categorias, 
como Metalúrgicos, Sapateiras/os, 
Bancários, Professores entre outras 
e movimentos sociais.

dEFEsA dA pETRoBRÁs - Entre 
os pontos fortes do ato, esteve a 
denúncia da política de preços atre-

lada ao dólar, adotada pelos gover-
nos Temer/Bolsonaro. Uma explítica  
opção política do governo, que vem 
penalizando a população, enquanto 
privilegia fortemente os acionistas. 
Também foi reforçada a necessida-
de de defesa da Petrobrás, na mira 
da privatização do governo, que já 
declarou que, se puder, vende todas 
as empresas públicas.

A manutenção desta políti-
ca perversa de preços, tem como 

objetivo tentar convencer a popu-
lação que a única saída é a priva-
tização da empresa, o que é mais 
uma mentira deste governo. Se 
acontecer, só vai piorar a situação 
para a grande maioria da popula-
ção brasileira.

Por fim, defenderam que a 
Petrobrás tem que atuar mais no 
mercado interno e garantir gás de 
cozinha, diesel e gasolina, a preço 
justo para o povo brasileiro. Pe-
dimos aos trabalhadores petro-
químicos que ajudem na defesa 
desta empresa estratégica para o 
desenvolvimento do Brasil se ma-
nifestando junto a seus familiares 
e amigos. 

A Petrobras é do 
Povo Brasileiro! 

SINDIPOLO PARTICIPA DO ATO EM SOLIDARIEDADE AOS CAMINHONEIROS

ASSEMBLEIA DIA 11/11 - PROCESSO 12H-OPP-PP/BRASKEM

https://bit.ly/3H34Ben

https://us02web.zoom.us/j/87599603346%3Fpwd%3DWGpDUmQ3SmU5dzY0M3lOdTd5WG80Zz09%0D
https://us02web.zoom.us/j/87599603346%3Fpwd%3DWGpDUmQ3SmU5dzY0M3lOdTd5WG80Zz09%0D
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VACINAÇÃO AINDA É A MAIOR PREVENÇÃO COLETIVA
COVID-19	NO	POLO/RS

O SINDIPOLO reitera o que vem afirmando desde a chegada dessa 
terrível Pandemia no Brasil em março de 2020, principalmente em 
nossa região e local de trabalho, é preciso mais vacinas! É preciso 
se vacinar! Esta imprescindível medida/atitude é um dever huma-

nitário e COLETIVO para consigo e para com o próximo.

Nas reuniões quinzenais do SINDIPOLO com as Em-
presas/Sindiquim (Sindicato Patronal), a última foi no dia 
03/11, elas afirmaram que quase 100% dos trabalhado-
res diretos já tomaram a 1° dose na vacina anti Covid. 
Já a 2° dose está com um percentual que está se apro-
ximando dos 70%. Esta é a medida que vai, mais efeti-
vamente, proteger o coletivo de trabalhadores do Polo 
Petroquímico, e por consequência os familiares destes. 
Além desta essencial medida, a continuidade do uso das 
máscaras principalmente em ambientes fechados como 
transporte, vestiários, salas de controle continua sendo 
outra forte barreira para o vírus e assim salvando vidas.

Os cientistas da área da saúde reforçam este cui-
dado e apontam como inevitável a aplicação de uma 
terceira dose de reforço, não só para os grupos de risco 
(aqueles que têm comorbidades e idade acima de 60 
anos), mas também para todas as pessoas, assim man-
tendo a imunidade alta contra a Covid.

PASSAPORTE
As empresas realizaram seus levantamentos, junto 

aos trabalhadores diretos, de quem já recebeu a 1° e 2° 
dose da vacina. Mas ainda este controle não está com-
pleto, pois estas informações junto aos trabalhadores 
terceirizados ainda não esta consolidada. Como as áre-
as e transporte são compartilhadas por todos, o con-
trole tem que ser feito pela empresa contratante e para 
todos, sem discriminação. O vírus não escolhe crachá e 
nem uniforme. Será isso que possibilitará a retomada 
efetivamente segura das atividades e da vida social.

O SINDIPOLO tem atuado de forma permanente 
cobrando das empresas e contribuindo na adoção de 
medidas de controle e de proteção no enfrentamento 
à pandemia. Desde o início da pandemia, através do 
FÓRUM COVID o SINDIPOLO tem se reunido inicialmen-
te a toda semana e hoje a cada duas semanas, para 
debater com representantes das 
empresas e Sindiquim sobre medi-
das adicionais de proteção e segu-
rança ao contágio deste nefasto ví-
rus no ambiente laboral. Medidas 
como o afastamento de pessoas 
com comorbidade, com mais de 
60 anos e a testagem rotineira são 

algumas das 
medidas que 
m e r e c e m 
destaque como frutos deste Fórum. Outra medida que 
continua em vigor é a utilização da capacidade dos 
transportes em, no máximo, 50% e a não utilização de 
uniformes nestes transportes. Caso isso não esteja ocor-
rendo no seu transporte, comunique a equipe de saúde 
da sua empresa ou aos Sindicatos  imediatamente.

A	IMPORTÂNCIA	DA	VACINAÇÃO
Quem não se vacina, não coloca apenas a própria 

saúde em risco, mas também a de seus familiares e com-
panheiros de trabalho com quem tem contato, além de 
contribuir para aumentar a circulação da doença. Tomar 
vacinas é ainda a melhor maneira de se proteger de uma 
variedade de doenças graves e de suas complicações, 
que podem até levar à morte. A maioria das doenças 
que podem ser prevenidas por vacina é transmitida pelo 
contato com objetos contaminados ou quando o doente 
espirra, tosse ou fala, pois ele expele pequenas gotículas 
que contém os agentes infecciosos. Assim, se um indiví-
duo é infectado, pode transmitir a doença para outros.

Graças a chegada ao Brasil das vacinas contra Covid 
e a atuação do SUS na vacinação, houve uma queda drás-
tica de mortes e hospitalizações causada por esta enfer-
midade que já tirou a vida da mais de 609 mil pessoas, e 
está deixando muitos outros com sequelas à saúde.

O SINDIPOLO alerta que têm pessoas que ainda 
estão	fazendo	a	opção	de	não	se	vacinar e a impor-
tância das campanhas de conscientização para tomar 
o imunizante, seja pelo poder público ou os empre-
gadores. Não podemos baixar a guarda! Seguir os 
protocolos	 de	 cuidados,	 principalmente	 o	 uso	 de	
máscara,	 distanciamento	 e	 higienização	 continua	
sendo necessário.
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CÂNCER DE PRÓSTATA: 
CUIDAR DA SAÚDE É 

TAREFA DE TODOS

Uma das importantes lutas do mo-
vimento sindical é pela saúde dos traba-
lhadores, garantindo ambientes seguros e 
saudáveis. Mas esta luta ultrapassa a fron-
teira das empresas e categorias e precisa 
somar nas questões de saúde de âmbito 
geral. Neste sentido, o SINDIPOLO, neste 
mês do NOVEMBRO AZUL chama a aten-
ção dos trabalhadores, para a importância 
do cuidado e da prevenção ao câncer de 
próstata. 

O câncer de próstata é o tipo de cân-
cer mais frequente em homens no Brasil, 
atrás apenas do de pele. Mas por vergo-
nha ou desconhecimento, muitos homens 
sequer conversam sobre o assunto.  Em 
alguns casos, o câncer pode crescer rapi-
damente, se espalhar para outros órgãos 
e causar a morte. 

FATORES DE RISCO – idade (aumen-
ta com o avançar da idade), histórico de cân-
cer na família, sobrepeso e obesidade. 

SINTOMAS – dificuldade de urinas, 
demora em começar e terminar de urinar, 
sangue na urina, diminuição do jato de 
urina, necessidade de urinar mais vezes 
durante o dia e à noite. 

PREVENÇÃO – ter alimentação sau-
dável, praticar atividade física, manter o 
peso corporal adequado, não fumar, evi-
tar consumo de bebidas alcóolicas. 

Saúde diz respeito à vida e, por isso, 
não é negociável. É um direito do traba-
lhador, mas também deve ser uma busca 
constante de cada um e de cada uma, es-
pecialmente quanto as medidas de pre-
venção e proteção. CUIDE-SE!
(Referência: Cartilha do Instituto Nacional de 
Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA, 2017)

NOVEMBRO AZUL

piso sAlARiAl dos trabalhado-
res Petroquímicos do RS, tanto na 
DATA-BASE de Setembro como na 
DATA-BASE de Outubro faz parte do 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e 
estabelecido na cláusula 3° do refe-
rido, sendo que para setembro o va-
lor atual, sem correção dos últimos 
12 meses, é de R$ 1.512,94 e para 
outubro, R$ 1.460,80. 

O SINDIPOLO tem frequentemente abordado no EM Dia e nas assem-
bleias a necessidade de elevarmos o Piso Salarial da Categoria Petroquí-
mica, visto que ele serve de base inferior a todas as demais faixas salarial 
de cada empresa. O Piso Salarial é o valor mínimo da remuneração que 
pode ser destinada a determinada categoria profissional, variando confor-
me cada profissão. O valor do piso salarial é estabelecido na data-base da 
categoria e determinado, no nosso caso, pelo ACT. Embora o valor do Piso 
Salarial não tenha impacto direto no salário da Categoria, pois a contrata-
ção de um novo empregado tem ficado acima deste valor mínimo, mas as 
empresas fazem sistematicamente pesquisas de mercado, aonde, arbitra-
riamente vão achatando as faixas salariais (níveis) e reduzindo os salários 
de todos. Como diz o nome, PISO, justamente para não deixar as empresas 
reduzirem ainda mais a remuneração no Polo.

liMiTAdoR oU EsCAlonAMEnTo
Nos últimos anos as empresas que compõem a Data-Base de outubro têm 

insistido com esta cláusula que estabelece um LIMITADOR para a aplicação do 
índice de reposição salarial negociado e estabelecido pelo ACT. O SINDIPOLO 
sempre se posicionou contrário a qualquer tipo de escalonamento ou limitador 
independente de faixa salarial. Mesmo que atinja poucos trabalhadores, com 
os salários mais altos, aceitar o escalonamento é colocar um batente na faixa 
salarial, prejudicando a médio e longo prazo toda a Categoria, pois isso é o 
quem vem ocorrendo de fato. Um verdadeiro achatamento salarial.

ClÁUsUlA 1ª - REAJUsTE sAlARiAl (Bd-oUTUBRo EM 2020)
a) Para os empregados que em 30 de setembro de 2020 percebiam sa-

lário-base mensal de até R$ 10.743,68 (dez mil, setecentos e quarenta e três 
reais e sessenta e oito centavos), será concedido um reajuste salarial de 3,89% 
(três vírgula oitenta e nove por cento), tendo como base os salários vigentes 
em 30 de setembro de 2020, deduzindo desta correção salarial as antecipações 
e reajustes espontâneos praticados após 01de outubro de 2019 até 30 de se-
tembro de 2020. Para os trabalhadores que em 30 de setembro de 2020 perce-
biam salários-base superiores a R$ 10.743,68 (dez mil, setecentos e quarenta e 
três reais e sessenta e oito centavos) o reajuste será de uma parcela fixa de R$ 
417,93 (quatrocentos e dezessete reais e noventa e três centavos), somada ao 
valor do respectivo salário-base; 

b) Ficam as empresas liberadas a aplicar esse percentual de 3,89% (três 
vírgula oitenta e nove por cento), de forma diferenciada/linear não consi-
derando o limitador acima, desde que respeitado o patamar mínimo esta-
belecido na presente cláusula.

NEFASTO LIMITADOR DE SALÁRIOS


