
Site  www.sindipolo.org.br | Email  sindipolo@sindipolo.org.br | Telefone  (51) 3226.0444 |WhatsApp (51) 9679.9088 

 
0

4
/1

1
/2

0
2

2
N

º 
2

0
5

0

CAMPANHA SALARIAL - 2022
O SINDIPOLO esteve reunido no dia 03/11 (quintafeira) 

com a empresa ARLANXEO (DBSetembro) e hoje, dia 04/11 com 
as empresas da DBOutubro (OXITENO, INNOVA E BRASKEM) 
para dar seguimentos as negociações da renovação do Acordo 
Cole�vo de Trabalho (ACT), ambas as reuniões ocorreram no 
sindicato patronal  SINDIQUIM.

ARLANXEO
Na reunião com Arlanxeo, a empresa apresentou nova 

proposta ao SINDIPOLO com su�l avanço no reajuste de 9% nos 
auxílios educação, creche, filho PCD e OMO. Nos salários 
manteve a proposta anterior de reajuste de  (INPC), com 8,83%
ESCALONAMENTO (limite de aplicação deste %) somente para 
Diretores e Gerentes, para os demais trabalhadores não terá 
aplicação do Escalonamento.

No PisoSalarial da Categoria, apresentou a proposta de R$ 
1.850,00 que corrigi o piso em 10,74%. Além destes itens 
econômicos, outros que envolvem as cláusulas Sociais do ACT, 
como folgas compensadas, assédio moral, antecipação de férias e 
adiantamento de 40% da remuneração na quinzena.

Nesta reunião, o SINDIPOLO novamente destacou que 
reivindicações mais latentes da Categoria não foram considera
das pela empresa, como o tão necessário ValeAlimentação, 
auxíliocreche para os funcionários pais, auxílioeducação por 
núcleo familiar, fim do Banco de horas...

Mesmo assim o SINDIPOLO debateu os itens da proposta 
apresentada pela empresa no intuito de desenvolver uma 
proposta mais consistente e que possa ser levada a apreciação de 
todos os trabalhadores da Arlanxeo EPDM e ESBR.

A ARLANXEO/SINDIQUIM ficou de analisar as considera
ções explicitadas pelos sindicalistas e chamar uma nova reunião 
no início da semana que vem.

O SindiquímicaDCX/RJ também teve reunião no dia 03/11, 
também não evoluindo como gostariam na proposta apresentada 
pela Arlanxeo. Com o Sindborracha em Cabo/PE a próxima 
reunião será no dia 08/11.

DB-OUTUBRO
A reunião com as empresas OXITENO, INNOVA e BRASKEM 

da Database Outubro ocorrida hoje (04/11) onde foi apresenta
do pelo Sindicato patronal ao SINDIPOLO uma nova proposta 
para um possível encaminhamento para apreciação da Categoria. 
Esta proposta seguiu um parâmetro similar a da proposta da 
ARLANXEO, porém, como o INPC desta Database ficou mais 
prejudicado   devido ao efeito eleitoral (FAKEInflação), 7,19% 
repercu�ndo num prejuízo maior na recuperação do poder de 
compra dos trabalhadores. 

Nesta proposta, no que tange as cláusulas econômicas do 
ACT, além do INPC estar mais baixo, as empresas, no momento, 
não apresentam a possibilidade de algo acima deste % nem 
mesmo nos auxílios. Sendo nos salário, ainda impactados por um 

possível limitador na aplicação do reajuste (7,19%) deste ano. 
Assunto ainda sendo deba�do em mesa.

No PisoSalarial da Categoria, propõem uma correção de 9%, 
elevando para R$ 1.800,00 o piso.

Outros pontos  de cunho das cláusulas sociais foram apresen
tados como homologação no Sindipolo no caso de rompimento do 
contrato de trabalho, assédio moral, licença paternidade, anteci
pação de férias, adiantamento quinzenal de 40%.

Como ocorreu na proposta apresentada pela ARLANXEO, as 
empresas da DBOutubro também se mantêm muito restri�vas em 
avançar em questões que pra�camente não teriam custo significa�
vo. O SINDIPOLO novamente exercitou com o sindicato patronal e 
empresas várias possibilidades dentre os itens apresentados nesta 
nova proposta que contemplariam parcialmente seguimentos da 
Categoria, como por exemplo, o gozo de férias em três períodos 
pelos turneiros na Braskem, salário subs�tuição (interinidade) igual 
ao do subs�tuído, cartão academia (GymPass), antecipação de parte 
da inflação futura em março/2023, Reajuste acima do INPC sem 
escalonamento, auxíliocreche para funcionários pais, auxílio
educação por núcleo familiar (Innova e Oxiteno)...

PRÓXIMAS REUNIÕES
Após amplo de exaus�vo debate nas duas mesas de 

negociações entre o SINDIPOLO e Empresas/SINDIQUIM, com 
obje�vos de fazer evoluir, mesmo dentro do cenário econômico 
atual, as propostas apresentadas, a reunião de hoje com DB
Outubro foi suspensa, sendo retomada nesta próxima segunda
feira, , onde será dado prosseguimento pelas empresas as 07/11
considerações apresentadas pelo Sindicato.

Com a DBSetembro, a ARLANXEO ficou de analisar as novas 
considerações expostas pelo SINDIPOLO e retornar ainda no 
início da semana que vem, ainda sem uma data agendada.

A expecta�va do SINDIPOLO, mesmo em conjuntura 
econômica adversa, é que as empresas avancem em suas propostas, 
pois as perdas salariais dos trabalhadores em seu poder de compra 
foi corroído pela inflação, e justo neste momento das Datasbases, o 
INPC que é referência para correção dos salários e auxílios, foi 
"manipulado", podendo gerar uma perda maior à Categoria.

OUTRAS NEGOCIAÇÕES
Neste momento no setor Petroquímico/Químico e Petróleo, 

nas regiões de Alagoas, Bahia e São Paulo fecharam Acordo pelo 
INPC.  Con�nuam em negociações cole�vas os trabalhadores da 
Braskem e Arlanxeo de Duque de Caxias, representados pelo 
SindiquímicaRJ e a Arlanxeo de Pernambuco representados pelo 
Sindborracha. 

A direção do SINDIPOLO sabe da necessidade e ansiedade da 
Categoria, pois é parte delas. Mas, as negociações  estão di�ceis no 
ramo petroquímico nacional, apesar de as empresas terem ob�do 
bons resultados. Nesta conjuntura, o Sindicato con�nua na imbuído 
na busca de algo melhor para o conjunto dos trabalhadores. 

REUNIÕES COM AS EMPRESAS DIAS 03 E 04/11


