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CAMPANHA SALARIAL - 2022ASSEMBLEIAS DECISÓRIAS
Conforme informado no EM DIA de 

09/11, a negociação dos Acordos Cole�vos 
de Trabalho (ACT) com as empresas petro
químicas/RS �veram início no dia 25/08 
com a entrega das Pautas Reivindicatórias
2022 da Categoria às empresas/SINDI
QUIM das duas Datasbases – DB Setem
bro a ARLANXEO e DB Outubro a OXI
TENO, INNOVA e BRASKEM.

Nesta Pauta, construída pelo conjunto 
dos trabalhadores e trabalhadoras, foram 
evidenciados os principais pontos do atual 
ACT que necessitam de correções e ajustes 
para minimizar as perdas acumuladas no 
úl�mo período. Além da correção econô
mica dos salários e bene�cios estão tam
bém em destaques pontos que não pos
suem grandes impactos econômicos para 
as empresas (ver pág. 2), porém de muita 
importância para a Categoria, que serão 
decisivos para um possível fechamento do 
Acordo. Infelizmente as empresas insistem 
em manter uma proposta rebaixada. 

No caso da /ARLANXEO, DB Setembro
o SINDIPOLO rejeitou em mesa duas pro
postas apresentadas pela empresa. A 
primeira delas insólita, pois propunha 
recomposição salarial de , abaixo da 7%
inflação (INPC), na segunda, também 
rejeitada em mesa, apresentava somente 
8,83% de reajuste, ainda com o tal limitador 

(Escalonamento do reajuste) e sem melho
rias nas cláusulas sociais.

Na da OXITENO, INNOVA DB Outubro 
e BRASKEM, teve uma primeira contrapro
posta apresentada somente em 17/10 com 
mais de 50 dias da entrega da Pauta onde 
consta apenas a correção dos salários pelo 
INPC “eleitoreiro” (Fake) de . Esta 7,19%
proposta também foi rejeitada em mesa. Na 
sequência as empresas apresentaram nova 
proposta nas reuniões dos dias 04 e 07/11, 
acrescentando itens de pouco impacto para o 
conjunto maior da Categoria, perdendo neste 
momento  a oportunidades de demonstrar 
de fato os seus reconhecimentos pela 
produ�vidade e altos lucros gerados por seus 
empregados, bem como colocarem em 
prá�ca seus discursos, como por exemplo, a 
questão da “igualdade de gênero” estenden
do o AuxílioCreche para os funcionários pais.

As empresas seguem intransigentes 
em conceder avanços mais significa�vos na 
mesa de negociação, mesmo após o 
SINDIPOLO evidenciar os altos lucros 
gerados por seus trabalhadores. Neste 
sen�do, o Sindicato estará encaminhando a 
sua Categoria as duas propostas (DB 
Setembro e Outubro) para apreciação do 
conjunto dos trabalhadores em assemblei
as com os turneiros e ADM (vide agenda 
abaixo). Será necessário, daqui pra frente, 

intensificar a organização e mobilização da 
Categoria para avançarmos na negociação.

NEGOCIAÇÕES NO 
ÂMBITO NACIONAL

Alguns itens da Pauta Reivindicatória 
da Categoria, não só os de correções dire
tamente econômicas, mas também de 
cunho Social com AuxílioEducação na 
INNOVA, OXITENO e ARLANXEO por nú
cleo familiar como foi conquistado na 
Braskem, mas também pela Oxiteno da 
Bahia. Também o ValeAlimentação pra�
cado aqui no PoloRS pelas empresas ter
ceirizadas representadas pelo Sindicons
trupolo e, também, pela Oxiteno/RS.

As negociações com a empresa AR
LANXEO con�nuam em aberto nas demais 
regiões onde tem unidades (PE e RJ). Na 
BRASKEM, além do RS, só as unidades do 
RJ/DCX con�nuam em negociação do ACT. 
As regiões da Alagoas, Bahia e São Paulo já 
fecharam suas negociações. A OXITENO, 
que está presente na Bahia e São Paulo, 
também nestas regiões foi  concluída a 
negociação. A INNOVA de Manaus tem DB 
em Janeiro. 

Na página dois estão estra�ficadas 
as DUAS propostas, a da Arlanxeo 

e a da DB Outubro.

AGENDA

 

DE ASSEMBEIAS

 

EMPRESA  /LOCAL

 
3º F 

 
15/11

 
4º F 

 
16/11

 
5º F 

 
17/11

 
6º F 

 
18/11

 
SÁB. 

 
19/11

 
2º F 

 
21/11

 
3º F 

 
22/11

 

INNOVA
 
e BRASKEM

 

(Transbordo Turno)
 

G3 
 

8h
 

(entrada)
 

G5 
 

8h
 

(entrada)
 G2 

 
16h

 

(entrada)
 G4

 


 
8h

 

(saída)
 

   
G1 

 
16h

 

(entrada)
 

ARLANXEO    ESBR  
(Portaria)  

 GA    24h 
(saída)  

 

GE   16h  
(entrada)  GC   8h  

(entrada)  

GD   16h  
(entrada)  

 
GB   0 h  
(entrada)  

ARLANXEO    EPDM  
(Portaria)

 
 

G1
 


 

16h
 (entrada)

 

G4 
 

8h 
(saída)

 
 

G2 
 

16h
 (entrada)

 

G3 
 

16h
 (entrada)

 

G5 
 

8h
 (entrada)
 

OXITENO
 


 
Turno

 (Portaria)

 

G5 
 

15h
 (entrada)

 

G2 
 

7h
 (entrada)

 

G3 
 

15h
 (entrada)

 
  

G4 
 

15h
 (entrada)

 
 

G1 

 
23h

 (entrada)

 
ADM

 

DBOutubro

 

*

 
(Transbordo na Braskem)

 
     

7h30

 
(entrada)

 
 ADM

 

ARLANXEO 
(ESBR/EPDM)

 
(respec�vas Portarias)

 

  

8h 

 

ESBR

 
(entrada)

 
   

8h 

 

EPDM

 
(entrada)

  

 

ATENÇÃO 1: As datas e horários podem alterar por mo�vos climatológicos e/ou por agenda com as empresas; 
ATENÇÃO 2:  ADM BDOutubro: Oxiteno, Innova e Braskem. Foi alterada a data das assembleias do ADM da ESBR e EPDM; *



02 SOMOS TODOS TRABALHADORES. Unidos somos FORTES! Para defender nossas conquistas!

A direção do SINDIPOLO entende que os pontos 
abaixo, apresentados, defendidos e jus�ficados em 
mesa de negociação, sendo negado pelas empresas, 
devam ser buscados pela mobilização da Categoria. 
Sendo rejeitadas as Propostas das empresas, o Sindicato 
irá novamente levar para a mesa de negociação estes 
temas a par�r dos mais impactantes.

1.Aumento acima do INPC nos salários e auxílios (no 
mínimo o arredondamento para cima no INPC);
2.Não ter no ACT a condição de limitação do reajuste, 
ou seja, sem o Escalonamento (o achatamento salarial);
3.Antecipação da inflação acumulada até fev/2023, 
sendo repassada aos salários em mar/2023;
4.ValeAlimentação (Cartão);
5.Possibilitar as férias em até três períodos para todos 
os turneiros, iguais aos demais trabalhadores do ADM;

6.AuxílioCreche para os funcionários PAIS (igualdade 
de gênero) e o uso concomitante para creche e/ou 
babá, dentro dos valores estabelecidos;
7.Fim do banco de horas na Arlanxeo e Innova;
8.AuxílioEducação por núcleo familiar na Arlanxeo, 
Innova e Oxiteno. Na Arlanxeo, disponibilizar que os 
trabalhadores contratados após 2012 possam u�lizar 
Auxílio;
9.Uso do Gympass (Academia) pelos Brigadistas e 
demais trabalhadores;
10.Folga no dia do aniversário;
11.Reembolso das contribuições do Conselho Técnico 
(CRT) e dos demais conselhos regionais como CREA e 
CRQ. 
12.Passar para 12 folgas compensadas anuais. 
Atualmente, são 11 no ACT DBOutubro. A Arlanxeo 
avançou para 11 folgas em sua proposta.

PONTOS QUE PRECISAM EVOLUIR NOS ACTs

Correção Salarial: de  linear nos salários para todos os 8,83%
trabalhadores, inclusive para coordenadores e supervisores, 
exceto para diretores e gerentes;

Correção do Piso da Categoria: de R$ 1.670 para R$ 1.850;
Correção dos Auxílios em :9%
CRECHE: de R$ 935 para R$ 1.019 ao mês do 7º ao 48º mês. 

Para os primeiros 6 meses o valor de R$ 3.000;
FILHO PCD: de R$ 1.167 para R$ 1.273 ao mês;
EDUCAÇÃO: de R$ 1.436 para R$ 1.565 ao ano (somente para 

o funcionário);
OMO (ajuda de custo Odontológica, Medicamentos e 

O�almológicaóculos e lentes): de R$ 1.551 para R$ 1.690 por 
ano, para o empregado e o mesmo valor para cada dependente 
familiar;

Adiantamento Quinzenal: passa de 30% para 40%;
Antecipação de Férias: ter trabalhado no mínimo dois meses do 
período aquisi�vo para o gozo antecipado de 5 dias;
Salário Subs�tuição/Interinidade: passa a contar a par�r da 
subs�tuição igual ou superior a CINCO dias. Mantém como 
salário do subs�tuto o valor inicial da faixa do subs�tuído;
Licença Paternidade: por nascimento ou adoção do filho será 
gozado os CINCO dias contando apenas os dias consecu�vos em 
que estaria efe�vamente trabalhando;
Assédio Moral: realização de um workshop ao ano sobre a 
prevenção ao assédio;
Folgas Compensadas: gozo de 11 folgas anuais para o ADM, com 
compensação de 15 minutos por dia;
Homologação: realizar a homologação das rescisões de contrato 
de trabalho no Sindipolo;
Informar ao Sindipolo anualmente: nº de trabalhadores na 
empresa; quantos acima de 45 anos; nº de mulheres e homens, 
valores das apólices dos seguros de vida em grupo, e; nº de 
funcionários PCD.

ARLANXEO BRASKEM, INNOVA E OXITENO

CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA - A manutenção das a�vidades do SINDIPOLO são feitas por sua Categoria 
Petroquímica Gaúcha, seja pelas imprescindíveis contribuições dos SÓCIOS (1% do salário básico), seja pelas ainda necessárias 
contribuições ESPONTÂNEAS, que são de apenas  do salário Básico e ocorrem durante o período de validade do ACT. 0,25%

O SINDIPOLO trabalha para obter mais SÓCIOS e assim, se possível num futuro próximo, não precisar das Contribuições 
Espontâneas. Os Informes Financeiros do Sindicato vêm sendo divulgado nos Informa�vos EM DIA. Se necessitar de mais 
esclarecimentos, faça contato. Agradecemos!

Correção Salarial: de  para quem recebe salário básico 7,19%
até R$ 12.757. Acima deste valor será aplicada uma correção 
fixa de R$ 917, ou seja, aplicação da polí�ca de achatamento 
salarial através do Escalonamento;
Correção do Piso da Categoria: de R$ 1.650 para R$ 1.850;
Correção dos Auxílios em :7,19%
CRECHE: de R$ 942 para R$ 1.010 ao mês do 7º ao 48º mês. 

Para os primeiros 6 meses, antes não �nha limite de valor, 
agora as empresas colocam o limite de R$ 3.000;

FILHO PCD: de R$ 1.178 para R$ 1.262 ao mês;
EDUCAÇÃO (Braskem): de R$ 5.330 para R$ 5.713 ao ano 

(por núcleo familiar);
EDUCAÇÃO (Innova e Oxiteno): Correção de , passando 7,5%

de R$ 1.457 para R$ 1.566 ao ano (somente para o 
funcionário);

Adiantamento Quinzenal: de 30% para 40%;
Antecipação de Férias: desde que já tenha trabalhado no 

mínimo 180 dias do período aquisi�vo;
Licença Paternidade: por nascimento ou adoção do filho será 

gozado os CINCO dias contando apenas os dias consecu�vos 
em que estaria efe�vamente trabalhando;
Assédio Moral: As empresas realizarão treinamentos, em 

especial às lideranças, sobre o tema do assédio no ambiente 
de trabalho por palestras e/ou eventos internos;
Homologação: realizar a homologação das rescisões de 

contrato de trabalho no Sindipolo;
Informar ao Sindipolo anualmente: nº de trabalhadores por 

empresa; quantos acima de 45 anos, e; nº de mulheres e 
homens.

PROPOSTAS DAS EMPRESAS


