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EDIÇÃO ESPECIAL

CAMPANHA SALARIAL 2022

CAMPANHA SALARIAL – 2022 -  DATA-BASE OUTUBRO
REUNIÕES DE 06 e 07/12

O SINDIPOLO, logo após a forte rejeição por ampla 
maioria (75%) da categoria nas assembleias da propos
ta apresentada pelas empresas OXITENO, INNOVA e 
BRASKEM, levou o resultado ao conhecimento do 
Sindicato patronal e empresas para assim dar segui
mento às  reuniões de negociações do ACT 2022/2024, 
sempre primando pela celeridade, sem perder a 
qualidade que a Categoria Petroquímica merece.

No dia 06/12 as empresas marcaram nova reunião, 
que teve con�nuidade no dia 07/12. Nesta reunião de 
dois tempos, foi procurado pelo SINDIPOLO um ponto 
de convergência para poder ter em mãos uma proposta 
minimamente razoável para levar à apreciação da 
Categoria. Infelizmente, a postura das empresas frus
traram a expecta�va da direção do Sindicato.

As empresas vieram para reunião afirmando que 
não �nham como avançar nas cláusulas econômicas, 
reajustes nos salários e auxílios acima do INPC. 
Destacando que, na questão dos auxílios no ACT com a  
ARLANXEO, houve o arredondamento do INPC de 
8,83% para 9%, enquanto que na negociação com as 
empresas DBOutubro, que está com um INPC de 
somente 7,19% (um fakeINPC), as empresas se negam 
a fazer o mesmo arredondamento na correção dos 
auxílios. Neste sen�do o SINDIPOLO tentou, e con�nu
ará tentando, melhorar questões no Acordo referente a 
cláusulas sociais, em especial o gozo das férias em três 
períodos pelos trabalhadores em turno, questão esta 
não permi�da pela empresa Braskem. Outro item 
muito solicitado é o  para, no mínimo, o uso do GymPass
pessoal que faz parte da Brigada de Emergência em 
cada empresa. Ressaltando que na Oxiteno o GymPass 
já é uma realidade, não só para os Brigadistas, mas para 
todos os empregados. 

Um terceiro ponto, muito deba�do nesta reunião, 
que o SINDIPOLO coloca como "ponto de convergên
cia" entre as partes para viabilizar uma possível conclu
são desta negociação é a . folga no dia do aniversário
Este item contemplaria a todos os empregados das três 

empresas, diferente dos demais itens apresentados, 
que a�ngem apenas parcelas da Categoria.

Neste item o SINDIPOLO propõe que o dia do 
aniversário do empregado, se Adm, quando cair num 
final de semana ou feriado, se Turno, cair na folga da 
tabela de turno, o empregado teria direito de gozar esta 
folga num outro dia, previamente negociado com a 
chefia imediata.

Isso não tem custo para as empresas. A Braskem já 
pra�ca algo próximo do proposto, e se as empresas não 
querem e se negam a avançar nas questões econômi
cas, aqui está uma possibilidade de avanço singelo nas 
Cláusulas Sociais com abrangência para toda categoria.

As empresas Oxiteno, Innova e Braskem foram 
beneficiadas com um INPC mascarado pelo momento 
eleitoral, que ficou um dos mais baixos do ano. A 
maioria da Categoria Petroquímica Nacional tem sua 
DB em Setembro, assim corrigindo seus salários e 
auxílios em, no mínimo, 8,83%, ou seja, 1,64% acima do 
que as empresas aqui no RS querem corrigir os salários.

E ainda se negam em avançar nas cláusulas sociais, 
onde elas mesmas, no interior de cada empresa, 
afirmaram que poderiam avançar.

Para o SINDIPOLO a negociação con�nua em 
aberto e aguarda uma evolução das empresas neste 
sen�do.

Seguiremos negociando com 
as empresas nesta questão. 


