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SINDIPOLO, 41 ANOS DE LUTA EM DEFESA DA CATEGORIA PETROQUÍMICA

SINDIPOLO CONVIDA PARA ATIVIDADE 
DE POSSE E DE 41 ANOS DO SINDICATO

No dia 21 de julho, o SINDIPOLO completou 41 anos de 
sua fundação. A data será celebrada com uma a�vidade na 
sede da en�dade nesta sextafeira, dia 12 de agosto, às 19h.

Além do aniversário de 41 anos, na oportunidade 
também será realizada a cerimônia de posse da Diretoria  
Gestão 2020/2023, que não foi realizada  anteriormente em 
função da pandemia, bem como os 40 anos da en�dades, 
que também passou sem celebração pelo mesmo mo�vo. 

O SINDIPOLO convida a categoria a par�cipar.  Este é 
um momento importante de celebração de uma conquista 
da categoria, que é a construção do seu sindicato e de uma 
trajetória de trabalho ao lado dos trabalhadores e 
trablahadoras petroquímicas. É hora de comemorar as 
conquistas, as vitórias, a unidade e fortalecer ainda mais os 
laços entre o sindicato e os/as trabalhadores/as. 

AGENDESE E PARTICIPE!

CAMPANHA SALARIAL-2022
ASSEGURAR DIREITOS  AMPLIAR CONQUISTASE

Segue com grande par�cipação da 
Categoria a CONSULTA PARTICIPATIVA 
que é base para a formação da Pauta Rei
vindicatória da Campanha Salarial 2022.

A Direção do SINDIPOLO relembra a 
Categoria que por hora temos duas Datas
Base no Polo Petroquímico/RS: em 1º de 
Setembro para os trabalhadores na 
ARLANXEO ESBR/EPDM; e 1º de Outu
bro para os trabalhadores na OXITENO, 
INNOVA e BRASKEM. É importante evo
luirmos na unificação das DATASBASE 
visto que as cláusulas dos acordos, salvo 
algumas especificidades de cada empre
sa, são pra�camente as mesmas. Isto 
traria mais dinamismo e agilidade nas 
negociações dos acordos.

SÓ INPC NÃO REPÕE A 
PERDA DO PODER DE COMPRA

É grande a expecta�va dos trabalha
dores em relação ao índice de correção 
dos salários e bene�cios como auxílio
educação, auxíliocreche e auxilio filho 

PCD , bem como da correção do HOMO 
na ARLANXEO. Com a inflação na casa 
dos dois dígitos e o custo de vida aumen
tado no mínimo o dobro do índice oficial 
(INPC), o poder de compra do salário dos 
petroquímicos diminuiu dras�camente, 
comprometendo o orçamento familiar 
dos trabalhadores.

Enquanto isto as empresas vão muito 
bem obrigado! Favorecidos pela alta do 
dólar e pela grande demanda de matéria 
prima, em todas as empresas do Setor 
Petroquímico trimestralmente são anun
ciados recordes de produção e de lucro 
com farta distribuição de dividendos aos 
acionistas.

VALE ALIMENTAÇÃO - VA
Os trabalhadores são os quem pro

duzem estes altos lucros para os acionis
tas, através de sua força de trabalho 
esperam reconhecimento e não aceita
rão somente o INPC! "Merecemos uma 
fa�a deste bolo que ajudamos a cons‐
truir". Este é a palavra de ordem no chão 
da fábrica. É imprescindível para a Cate
goria avançarmos em pontos como 
igualdade de gênero no AuxílioCreche 
para os pais, Auxílioeducação por 
núcleo familiar em todas as empresas e 
também o tão necessário e almejado 
ValeAlimentação que é aguardado pela 
Categoria Petroquímica.

CONSULTA 
PARTICIPATIVA
O SINDIPOLO reitera a toda cate

goria a importância de uma par�cipa
ção efe�va na Campanha Salarial, com 
sugestões/contribuições para a cons
trução da pauta de reivindicações. 
Isso pode ser feito apenas clicando no 
QRCode abaixo ou através do link 
https://forms.gle/HvMtKtucxq9gdSMU8 
que direciona para um formulário no 
Google Forms, com algumas questões 
para potencializar a par�cipação na 
CONSULTA PARTICIPATIVA da Cate
goria nesta Campanha Salarial2022. 
Se �ver alguma questão além das 
expostas na Consulta, tem espaço 
para descrevêla no próprio formulá
rio.

Vamos de forma cole�va refor
çar a campanha pela recuperação das 
perdas salariais e buscar avanços no 
nosso Acordo Cole�vo.  C A DA 
CONTRIBUIÇÃO É IMPORTANTE!
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 ARLANXEO - 1º TEMPO 

 ARLANXEO - 2º TEMPO 

WHATSAPP: MAIS UM CANAL DE 
COMUNICAÇÃO COM A CATEGORIA

O SINDIPOLO está disponibilizando mais um importante e rápido canal de 
comunicação com a categoria. Já está disponível o WHATSAPP do SINDIPOLO, que 
pode ser acessado através do telefone   . A Secretaria do Sindicato vai (51) 9967.9088
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. As mensagens recebidas fora do horário de atendimento da Secretaria do SINDIPOLO  
(9h às 18h) serão respondidas ou encaminhadas na manhã do dia seguinte.

EM DIA  Você também pode receber o EM DIA e outros materiais via WHATS. Para isso, enviei uma 
mensagem com seu NOME, UNIDADE em que trabalha e NÚMERO de telefone para o Whats do 
SINDIPOLO (51) 9679.9088. Você será cadastrado e começará a receber informações do seu sindicato 
direto na palma da sua mão. 

Não fique de fora. Fique informado sobre os assuntos da sua Categoria!

PLR-2022
Os três Sindicatos nas regiões onde 

estão instaladas as fábricas da Arlanxeo 
(RS/RJ/PE) fizeram contato com o RH 
corpora�vo da empresa no dia  
08/08/2022, através do Sindiquími
ca/RJ, para cobrar da Arlanxeo infor
mações sobre a eleição para formação 
da Comissão de PLR, bem como o deba
te sobre metas e valores para o ano 
2022. 

Foi levada à empresa a preocupa
ção da Categoria sobre a PLR, visto que 
os Sindicatos já haviam enviado (con
juntamente) O�cio ao RH em junho 
deste ano para que o processo de nego
ciação de PLR fosse iniciado o quanto 
antes. A empresa afirmou naquele 
momento que estaria emi�ndo Edital 
interno para isso. Só que se passaram 
dois meses, já é agosto de 2022 e nada 

da empresa tratar sobre esta questão 
de impacto econômico para o conjunto 
dos trabalhadores. 

RESPOSTA
Neste úl�mo contato com o RH da 

Arlanxeo, foi informado que estão 
aguardando do "BOARD" (Conselho de 
Administração) a indicação das metas a 
serem negociadas na PLR, e que os RHs 
locais têm feito acompanhamento 
semanal desta questão. Afirmou que 
"assim que tais metas forem confirma‐
das pelo BOARD da empresa serão 
iniciadas as negociações de PLR". 

 Os Sindicatos pedem que seja já 
iniciado o processo de escolha dos tra
balhadores nas Comissões de PLR e 
que farão outro contato com o RH até o 
final deste mês, caso não ocorra nenhu
ma manifestação da empresa.

LEI É LEI
As Leis 10.101 e 12.469 regram no 

Brasil o pagamento da PLR pelas 
empresas, e que é pra�cada, e deve 
con�nuar sendo, pela Arlanxeo. O 
Bônus pra�cado pela Arlanxeo em 
2020, na Pandemia, trouxe mais prejuí
zo a remuneração dos trabalhadores, 
visto que na PLR há uma incidência 
menor de tributação, para os trabalha
dores e para empresa, já o Bônus não.

Os trabalhadores na Arlanxeo 
devem estar atentos na eleição para 
composição da Comissão, elegendo 
companheir@s que se comprometam 
em melhorar o valor da PLR e fazer o 
debate do contraditório para não per
mi�r metas abusivas, como foi a Fluxo 
de Caixa no ano passado, que reduziu 
dras�camente o valor da PLR, de 
todos.

ASSÉDIO MORAL 
NA ESBR

O SINDIPOLO fez contato com o RH 
para informar da ocorrência de uma 
possível prá�ca de Assédio Moral 
dentro da unidade da Arlanxeo ESBR. A 
pessoa em questão, na sua função de 
chefia, tem feito cobranças de forma 
agressiva e desrespeitosa aos traba
lhadores de sua equipe.

A dúvida que fica é se esta postura é 
um caso isolado desta pessoa ou ela é 
sistêmica dentro da Unidade ESBR, o 
SINDIPOLO solicitou averiguação e 
esclarecimentos por parte da gestão de 
RH à possível existência desta prá�ca 
retrógrada e abominável no ambiente de 
trabalho.  Mas,  independente  da 

confirmação, a empresa deve inves�gar e 
coibir este �po de postura a qual des
mo�va e corroí o ambiente de trabalho, 
podendo gerar agravos rela�vos a saúde 
mental dos trabalhadores. 

Os trabalhadores precisam ter um 
meio ambiente de trabalho sadio e sau
dável, pois em um ambiente doen�o, 
acarreta em outros acidentes. Este �po 
de postura não pode ser u�lizada como 
uma ferramenta gestão da Arlanxeo.

É importante destacar que consta 
no ACT cláusula onde a empresa se 
compromete a manter programas de 
combate ao assédio moral no ambiente 
de trabalho. É urgente que a gestão 
trate este �po de postura, em prol da 
saúde de todos!

ACT - CLÁUSULA 43ª

PREVENÇÃO AO 
ASSÉDIO MORAL
A ARLANXEO se comprome

te a esclarecer às suas lideranças 
sobre as caracterís�cas e conse
quências da prá�ca de ASSÉDIO 
MORAL no ambiente de traba
lho, seja através de pales
tras/apresentações internas 
específicas sobre o tema, seja 
por meio de material e métodos 
instru�vos.
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A IMPORTÂNCIA DE PARTICIPAR DO MANIFESTO PELA DEMOCRACIA
Frente a uma declarada escalada an�democrá�ca, que coloca em xeque o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas 

e a própria democracia, que ameaça ins�tuições e pessoas, é fundamental uma reação popular em defesa da democracia. 
Por isso, e por entender a importância deste momento polí�co vivenciado pelo país, é que a Faculdade de Direito da USP 

construiu o Manifesto , que já conta com “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrá�co de Direito”
mais de 800 mil assinaturas. O documento lembra o agosto de 1977, quando uma também Carta aos Brasileiros denunciava a 
ilegi�midade do então governo militar e o estado de exceção no Brasil e pedia o restabelecimento do Estado de Direito e a 
convocação de uma Assembleia Nacional Cons�tuinte. A semente plantada rendeu frutos e hoje os poderes da República, o 
Execu�vo, o Legisla�vo e o Judiciário, são independentes, autônomos e com o compromisso de respeitar e zelar pela 
observância do pacto maior, a Cons�tuição Federal. 

No entanto, alerta o documento, "em vez de uma festa cívica, estamos passando por momento de imenso perigo para a 
normalidade democrá�ca, risco às ins�tuições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques 
infundados e desacompanhados de provas ques�onam a lisura do processo eleitoral e o Estado Democrá�co de Direito tão 
duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade 
civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem cons�tucional". Nessa linha, convoca a todos os brasileiros e brasileiras a 
ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. 

E é nesse sen�do, que o SINDIPOLO quer destacar a importância de que a Categoria Petroquímica também par�cipe 
desta luta, assinando o Manifesto. 

Para ver o documento na íntegra e assinar, acesso o link h�ps://www.estadodedireitosempre.com/

A constante ameaça à  
democracia protagonizada 
pelo atual governo federal, 
ameaças estas intensificado 
agora próximo a eleição, tem 
levado diversas categorias, 
movimentos e ins�tuições a se 
pronunciarem, lançando mani
festos onde defendem, de 
forma intransigente, a Demo
cracia em nosso País, o direito 
ao voto e a garan�a da eleição, 
independente da Proposta  
que venha a ser vencedora, de 
qual Projeto de governo seja 
escolhido pela maioria da 
população. 

Não há como aceitar qualquer 
ameaça a um direito cujo preço foi a 
resistência a uma cruel e longa ditadu
ra, que torturou e matou centenas de 
trabalhadores e trabalhadoras.

O atual governo tem dado sinais 
evidentes de uma tenta�va de golpe, 
colocando em descrédito e ameaçando 
o processo eleitoral, com respaldo de 
parte das Forças Armadas, que hoje 
ocupam mais cargos no governo do que 
durante o período sombrio da Ditadura 
Militar. Somamse a este movimento, 
alguns empresários entreguistas do 
patrimônio nacional, os neoliberais e 
alguns religiosos intolerantes que ata
cam as ins�tuições, criam o medo e 
tentam desacreditar o sistema eleito
ral, as urnas eletrônicas, que já garan�u 
diversas eleições, inclusive a do atual 
governo federal.

Por isso, estar atento e defenden
do a democracia também é tarefa da 
Classe Trabalhadora. Somente num 
regime democrá�co, as pessoas de 
qualquer local, cor, etnia, orientação 

sexual, religião ou ideologia encontram 
seu lugar no mundo e podem reivindi
car suas necessidades. Somente na 
democracia temos garan�do os direi
tos civis, polí�cos, sociais e trabalhis
tas. Somente num regime democrá�co, 
os trabalhadores e trabalhadoras 
encontram espaço para reivindicar 
melhores salários, condições dignas de 
trabalho, de segurança, jornadas de 
trabalho, saúde e demais bene�cios e 
podem sair às ruas para reivindicar  
suas lutas cole�vas da Classe Trabalha
dora com as campanhas salariais, as 
quais garan�ram tantos avanços à 
Categoria Petroquímica, Estes movi
mentos só foram e são possíveis numa 
sociedade regida pela democracia.

Em regime autoritários, quem 
mais sofre são os trabalhadores e os 
cidadãos menos favorecidos social
mente. Sem democracia não há liber
dade de expressão, sendo impossível  
aos trabalhadores/as se organizarem e 
através dos seus sindicatos reivindica
rem e avançarem nas demandas relaci
onada a correção dos salários, seguran
ça e saúde nos ambientes de trabalho. 

Não é preciso destacar que 
este cenário traz prejuízos a 
todos.

A par�r de 16 de agosto 
inicia oficialmente o período 
eleitoral. É um momento 
importante de debates, de 
conhecer os Projetos, pro
postas e ideias dos par�dos 
e de seus candidatos, de 
exercer a cidadania, o que só 
é possível num ambiente 
democrá�co. 

A Categoria Petroquími
ca deve ter presente que, 
dependendo do governo e 

do regime polí�co que possa ser 
implantado no País, pode haver ainda 
mais restrições nas condições de traba
lho, com aprofundamento das refor
mas trabalhistas e da previdência, que 
tantos prejuízos já causaram aos traba
lhadores. Isso num atendimento servil 
ao desejo de parte dos empresários, os 
mais  gananciosos, na absurda busca de 
um trabalho cada vez mais barato; mais 
alterações precarizantes nas Normas 
Regulamentadoras (NR); redução 
ainda maior nas fiscalizações ao traba
lho seguro e trabalho escravo, com 
impactos diretos à Classe Trabalhado
ra; enfraquecimento do setor industrial 
com perdas de mais empregos, entre 
outras questões. 

Por isso, defender a democracia, 
para que cada um possa escolher livre
mente um Projeto que quer para o Bra
sil, é fundamental e uma tarefa da Clas
se Trabalhadora, portanto, também da 
Categoria Petroquímica!

Por um BRASIL democrá�co!
Pela garan�a de eleições livres!
Em defesa do sistema eleitoral!

TRABALHADORAS E TRABALHADORES 
PETROQUÍMICOS PELA DEMOCRACIA


