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

 
1

3
/1

2
/2

0
2

2
N

º 
2

0
5

5

CAMPANHA SALARIAL – 2022

PARA O SINDIPOLO, A NEGOCIAÇÃO DO ACT CONTINUA

Apesar da grande ex
pecta�va dos trabalhadores 
em relação ao índice de cor
reção dos salários e os pos
síveis e necessários avanços 
nas demais cláusulas sociais, 
passados quase cinco meses de nego
ciação entre SINDIPOLO e as empre
sas/SINDIQUIM, poucos avanços sig
nifica�vos foram ob�dos junto elas, 
referentes a DataBase Outubro. Nem 
mesmo no arredondamento do INPC 
nos Auxílios as empresas avançaram.

Com a "FAKEinflação" gerada com 
fins eleitoreiros, a DBOutubro ficou 
ainda mais prejudicada, pois o custo de 
vida aumentou, no mínimo, o dobro do 
índice oficial, fazendo com que o poder 
de compra do salário dos trabalha

dores petroquímicos dimi
nuísse dras�camente, com
prometendo o orçamento 
familiar. Apesar dos excelen
tes resultados das empresas 
nos úl�mos anos, neste mo

mento elas alegam que não têm como 
aplicar correções acima do INPC nos sa
lários e auxílios, porque o setor petro
químico está entrando em um "ciclo de 
baixa", novamente esta desculpa!

Apesar da intransigência das em
presas, o SINDIPOLO vem buscando, 
pela via negocial direta, em mesa de 
negociação,  o fechamento de um bom 
Acordo, que contemple de forma ho
mogênea a todos os trabalhadores das 
três empresas que compõem esta Data
Base.

O SINDIPOLO começou previamente, em julho, a Campanha Salarial‐2022, 
realizando, no presencial e online, a pesquisa para formação da Pauta reivindica‐
tória para renovação do Acordo Cole�vo de Trabalho (ACT). Tendo em vista que 
já faz mais de 10 anos que não há melhorias nas cláusulas Sociais do ACT, sendo 
que nas cláusulas econômicas o ob�do é somente a reposição inflacionária 
(INPC), o pedido da Categoria foi do tamanho da necessidade imposta.

PONTOS DA PAUTA QUE AS EMPRESAS SE NEGAM A AVANÇAR
Correção de Salários e Auxílios  com o arredondamento do INPC;
ValeAlimentação;
AuxílioCreche também para filhos de pais petroquímicos (aplicar na prá�ca a 

“IGUALDADE DE GÊNERO");
O AuxílioEducação da INNOVA e OXITENO ser por Núcleo Familiar;
GymPass para os brigadistas (Oxiteno já u�liza para todos);
Fim do Banco de Horas na INNOVA.

PONTOS QUE EVOLUÍRAM NA MESA DE NEGOCIAÇÃO
Piso Salarial passa para R$ 1.900,00 (reajuste de 15,15%);
Licença Paternidade passa de 5 dias para 10 dias;
Folgas Compensadas passam de 11 para 12 folgas anuais;
Antecipação de Férias  viabilidade de concessão de férias para quem �ver trabalhado 

no mínimo 180 dias do período aquisi�vo;
Adiantamento Quinzenal passa de 30% para 40%;
AuxílioEducação para INNOVA e OXITENO  a correção pelo arredondamento do 

INPC de 7,19% para 7,5% e para os trabalhadores da Braskem somente o INPC;
Prevenção ao Assédio Moral;
Homologação da rescisão do contrato do trabalhador com a empresa no SINDIPOLO, 

no caso de demissão.

RETROCESSO
No , que não AuxílioCreche

�nha limite de valor  para os 
primeiros seis meses do nascimento 
do filho, ou seja, o reembolso era de 
100% das mensalidades, as empresas 
querem estabelecer um teto de gas
tos de R$ 3.000,00/mês. Após o 6º 
mês até o 48º mês, o atual valor de 
R$ 942,00 seria corrigido pelo INPC 
(7,19%). A cláusula con�nuaria 
valendo só para as funcionárias 
mães.

COMPROMISSO/PRO-
MESSA FUTURA

1) Férias em três períodos para 
turneiros: a Braskem assumiria o 
compromisso em ATA de "tentar" 
acatar o pleito dos turneiros, seguin
do os mesmos critérios já adotados 
para o pessoal do ADM; 
2)  Brigadistas: As empresas assumi
riam o compromisso em ATA de 
avaliar melhorias quanto ao apoio da 
Brigada de Emergência. Entre estas 
possíveis melhorias, o estudo da 
u�lização do GymPass ou similar.

PENDÊNCIA  Folga no Dia 
do Aniversário para os traba

lhadores (Turno e Adm) das três 
empresas OXITENO, INNOVA e 
BRASKEM. Sendo que, quando o Dia 
do Aniversário cair num final de se
mana ou feriado para o pessoal do 
Adm e, quando cair na folga da Tabela 
de Turno, o trabalhador negocia com 
sua chefia imediata para �rar esta 
folga em outro Dia. Alterna�vas a 
esta proposta foram dialogadas pelo 
SINIDIPOLO com o SINDIQUIM, 
sempre na busca de um consenso ra
zoável para o ACT da Categoria Pe
troquímica.



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

 palavra “DISSÍDIO” significa Aconflito, desacordo. Mas, na 
linguagem jurídica, o DISSÍDIO quer 
dizer a busca da solução do conflito, 
podendo ser Individual ou Cole�vo. 

A rápida abordagem abaixo se 
restringirá ao Dissídio Coletivo. A 
desmis�ficação do Dissídio se faz 
necessário perante ameaças expres
sas de responsáveis maiores de em
presas que, ao invés de caminharem 
para um possível consenso, tentam 
tumultuar o ambiente negocial direto 
entre as partes envolvidas, ou seja, 
entre os trabalhadores através de seu 
Sindicato com os negociadores das 
empresas e o Sindicado Patronal. 

DISSÍDIO COLETIVO é o nome 
dado ao processo no qual o poder 
judiciário, normalmente o Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) recebe a 
missão de solucionar um conflito co
le�vo de trabalho. É por meio do Dis
sídio que trabalhadores e emprega
dores buscam, de comum acordo, um 
resultado para questões que não 
puderam ser solucionadas por meio 
da negociação direta, e desta forma, 
atribuem ao judiciário a competência 
para estabelecer a solução do conflito.

Quando as partes envolvidas 
numa negociação Cole�va, como vem 
ocorrendo em nossa Categoria Petro
químicaRS (Categoria Profissional), 
representado pelo SINDIPOLO, na 
negociação do Acordo Cole�vo de 
Trabalho (ACT) com as empresas 
petroquímicas (BRASKEM, INNOVA E 
OXITENO) que formam a Categoria 
Econômica, juntamente com o res
pec�vo Sindicato Patronal, o SINDI
QUIM, não conseguem chegar a um 
acordo, ou seja, são incompetentes 
para esta questão, podem "chamar" o 
DISSÍDIO, estabelecendo assim uma 
ação judicial em que as partes 
buscam a solução do conflito es
tabelecido.

As ações de dissídio são ajuizadas 
por sindicatos, federações ou confe
derações, em representação dos in
teresses de seus membros, e endere

O QUE É O DISSÍDIO?

NÃO É A PRIMEIRA VEZ
Não é a primeira vez que as empresas ameaçam os trabalhadores com o 

DISSÍDIO, infelizmente. Internamente as direções das empresas tentam 
in�midar a Categoria afirmando que serão re�radas todas as conquistas do 
ACT ob�das ao longo dos anos, permanecendo somente a CLT. Algumas destas 
conquistas já têm mais de 30 anos no ACT e seria pouquíssima provável a 
re�rada, mas caso isso acontecesse, as empresas também seriam prejudica
das, pois correriam o risco de perderem mais profissionais qualificados para 
outros setores, visto o ocorrido recentemente, quando um significa�vo grupo 
de trabalhadores petroquímicos pediu demissão para trabalhar em plataforma 
offshore e até em outros países do outro lado do mundo.

Mas, como foi possível esclarecer neste texto, antes de um  julgamento 
de DISSÍDIO, há trata�vas para obter o Acordo entre as partes MEDIADAS 
pelo  Juiz.

EMPENHO É PELA VIA NEGOCIAL
O SINDIPOLO deixou explicitado para as empresas e o Sindicato Patronal 

que con�nuará com total empenho, disposição e comprome�do pela via 
negocial direta com as empresas na busca de um fechamento razoável do  ACT.  
Visto que, o que falta neste momento para concluir a negociação, e assim ter um 
ACT assinado com o aval da Categoria, é uma cláusula que contemple de forma 
HOMOGÊNEA a todos da Categoria. A FOLGA no DIA do ANIVERSÁRIO pode 
ser a solução do conflito. Há, ainda, outras possibilidades que o SINDIPOLO já 
levou ao conhecimento do Sindicato Patronal, sempre visando o melhor para os 
trabalhadores e a conclusão da negociação do ACT2022/2024.

çadas ao TRT, sendo competência do 
juiz vicepresidente despachar, 
instruir e conciliar processos, desig
nar e presidir as audiências, ex�nguir 
processos sem julgamento do mérito.

Importante assinalar que só pode 
haver Dissídio cole�vo após um esforço 
real de negociação. Conforme a Cons
�tuição Federal, a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e o Regimento 
Interno do TST, somente depois de 
esgotadas as possibilidades de acordo, 
as partes podem recorrer à Jus�ça do 
Trabalho e instalar o Dissídio. Caso não 
fique comprovado o esgotamento das 
tenta�vas de negociação, o TST é 
orientado a ex�nguir o processo, sem 
julgamento do mérito.

Uma vez instalado o Dissídio, o 

processo se inicia com a realização de 
uma AUDIÊNCIA DE CONCILIA-
ÇÃO e instrução, onde as partes são 
encorajadas pelo juiz a realizar um 
acordo que ponha fim ao conflito 
(DISSÍDIO). São apresentadas pro
postas visando à conciliação, e no caso 
de acordo, este será homologado pela 
Seção Especializada em Dissídios 
Cole�vos. Caso não haja acordo, o juiz 
passa à fase de instrução, realizando 
um interrogatório das partes, a fim de 
colher mais informações para o 
julgamento da matéria. 

A decisão judicial nascida de 
Dissídio cole�vo pode ser estendida a 
todos os trabalhadores da mesma 
categoria profissional que atuem na 
jurisdição do TRT.


