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PREENCHA, RECORTE E ENTREGUE AO DIRIGENTE SINDICAL NA SUA EMPRESA

SUGESTÕES PARA A PAUTA DA CAMPANHA SALARIAL 2022 
CLÁUSULAS ECONÔMICAS:

CLÁUSULAS SOCIAIS:

OUTRAS SUGESTÕES:

CAMPANHA SALARIAL 2022:  CONSTRUÇÃO DA PAUTA REIVINDICATÓRIA
Neste ano serão negociados na íntegra os dois Acordos Cole�vos de Trabalho (ACT) do Polo Petroquímico do 

RS, ou seja, tanto as cláusulas econômicas como a sociais. Os trabalhadores e trabalhadoras na Arlanxeo 
(ESBR e EPDM) têm Data-base em Setembro e os da Innova, Oxiteno e Braskem, em Outubro.

PAUTA PARTICIPATIVA
Nos Acordos Cole�vos de Trabalho - ACT do Polo 

Petroquímico, que têm vigências por 24 meses, estão con�das 
as norma�zações para regular as condições de trabalho e 
salários da Categoria. 

Nestes ACT, que são basicamente um "contrato" cole�vo, 
estão as cláusulas que ordenam tanto para a empresa quanto 
para o empregado, seus direitos e deveres. São cláusulas que 
tratam do valor do salário, Piso Salarial da Categoria, das 
férias, horas extras, folgas, assistência médica, jornada de 
trabalho, auxílio-educação entre outros. 

A cada 24 meses é negociado todo o ACT e a cada 12 
meses as cláusulas econômicas. Este ano, como já foi dito é 
todo o Acordo.

O SINDIPOLO pede sua par�cipação a�va nesta 
Campanha Salarial. Para isso, além da conversa e debate 
direto nos locais de trabalho com os sindicalistas, também 
está sendo disponibilizadas outras formas da Categoria dar 
suas sugestões e demandas para a Pauta de Reivindicação, 
que são, a CONSULTA PARTICIPATIVA no Google Forms, o 
canal de WhatsApp do Sindicato, a espaço abaixo neste EM 
DIA para colocar sua sugestão ou ainda por email e/ou 
telefone do Sindipolo. Vários canais estão disponíveis para 
esta necessária par�cipação.

Ao final deste levan-
tamento junto à Catego-
ria, a Pauta será organi-
zada e apresentada nas 
Assembleias, que devem 
ocorrer na semana que 
vem (veja box na página 
2 deste EM DIA).

CONSULTA
No Google Forms foi disponibilizado um formulário 

com poucas questões para potencializar a par�cipação na 
CONSULTA PARTICIPATIVA da Categoria nesta Campanha 
Salarial-2022. Faça sua CONTRIBUIÇÃO! O acesso pode 
ser pelo link, pelo QRCode (abaixo) ou no Site do 
SINDIPOLO (sindipolo.org.br). Se �ver alguma questão 
além das expostas na Consulta, tem espaço para descrevê-
la no próprio formulário.

É imprescindível a par�cipação e mobilização da 
Categoria para reforçar a nossa Campanha de recuperação 
das perdas e avançarmos com percentuais acima da inflação 
(INPC) nos salários e bene�cios. 

Os ACTs estão disponíveis na íntegra no Site do 
Sindipolo (sindipolo.org.br).

PARTICIPE!
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EXTRA! EXTRA!
LEIA O EM DIA NO SEU WHATS

COMPANHEIROS/AS PETROQUÍMICOS/AS, 
quer se manter atualizado e receber o nosso 
Informa�vo  e C A R Ds sobre temas E M D I A
exclusivos da Categoria via WHATS? Envie uma 
mensagem com seu NOME, UNIDADE em que 
trabalha e NÚMERO de telefone para o Whats do 
SINDIPOLO 51-96799088. Vamos potencializar e 

dar mais celeridade na 
comunicação com a 
Categoria.

Fique bem informado 
dos acontecimentos 

de sua Categoria 
Profissional! 

WHATSAPP  SINDIPOLO

O SINDIPOLO conta agora com 
um novo canal de comunicação, o 
WHATSAPP do SINDIPOLO. 

O número   ficará disponível para a 51-99679088
Categoria Petroquímica contatar o seu Sindicato. A 
Secretaria do SINDIPOLO vai monitorar e dar 
encaminhamento diariamente às mensagens e 
demandas.

IMPORTANTE! Este número recebe apenas 
MENSAGENS e estará à disposição da Categoria 24 
horas por dia, porém mensagens recebidas fora do 
horário de atendimento da Secretaria do 
SINDIPOLO  (9h às 18h) serão respondidas ou 
encaminhadas na manhã do dia seguinte.

É percep�vel no bolso de cada trabalhador e 
trabalhadora o aumento do custo de vida e, por 
consequência, a  deterioração do poder de compra do 
seu salário. Além do aumento dos produtos que 
compõe a cesta básica muito acima da inflação medida 
pelo INPC/IBGE, outros itens e serviços como 
habitação,  eletricidade, mensalidade escolar,  planos 
de internet, combus�veis (Gás Cozinha, Gasolina) e 
medicamentos �veram aumentos expressivos nos 
úl�mos anos, causando grande impacto na Renda 
Familiar dos trabalhadores em todo país, sendo Porto 
Alegre a terceira capital mais cara para se viver.  

A maioria dos trabalhadores do Polo Gaúcho 
residem na região metropolitana e este impacto é 
sen�do mês a mês no bolso da Categoria. Em 
contrapar�da a este cenário, o Setor Petroquímico vai 
“muito bem obrigado!” anunciando mês a mês Record 
de produção e de lucros líquidos que estão sendo 
distribuídos em polpudos dividendos para os acio-nistas.

Diante deste cenário, companheiros e companheiras 
é imprescindível a mobilização de toda a Categoria 

Petroquímica nesta Campanha Salarial para mostrar às 
empresas a nossa unidade e assim cobrarmos na mesa 
de negociação, uma correção justa em nossos salários, 
que recomponha o poder de compra dos Trabalhadores 
Petroquímicos, além de avanços em cláusulas sócias que 
há muito são aguardadas.

CUSTO DE VIDA NAS ALTURAS

 AS ASSEMBLEIAS OCORRERÃO A PARTIR NA PRÓXIMA SEMANA 
Turnos da ARLANXEO/ESBR - Portaria da ESBR
Turnos da OXITENO - Portaria da Oxiteno
Turnos da INNOVA, BRASKEM e ARLANXEO/EPDM - Transbordo de Turno
ADM da ARLANXEO, BRASKEM, INNOVA E OXITENO - no Transbordo do ADM na 
Braskem-Q2
TRABALHADORES EM HOME OFFICE E AFASTADOS - Via ONLINE pelo link que será 
disponibilizado no próximo EM DIA.


