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CAMPANHA SALARIAL – 2022

ASSEMBLEIAS DB-OUTUBRO
O SINDIPOLO convoca os trabalhadores e trabalhadoras (Turno e Adm) 
das empresas  e  para par�ciparem das INNOVA, OXITENO BRASKEM

assembleias de apreciação e deliberação da Proposta das empresas para o 
Acordo Cole�vo de Trabalho (ACT) 2022/2024. Confira e fique atento para o 

cronograma das assembleias conforme o calendário abaixo.

Passados mais de cinco meses de intensa negociação e 
debate para obter uma boa renovação do ACT DataBase 
Outubro, que a�nge diretamente os trabalhadores nas em
presas OXITENO, INNOVA e BRASKEM, uma nova proposta 
foi apresentada na segunda semana de dezembro pelo 
SINDIQUIM, sindicato patronal que representa as empresas. 
Nesta nova Proposta as empresas incluem mais três itens que 
se somam na Proposta anterior que foi rejeitada por mais de 
75% da Categoria. Estes três novos pontos, apesar de serem 
de pouca abrangência para a totalidade da Categoria, não 
deixam de serem avanços na construção permanente do ACT. 

HOMOGENEIDADE
Porém, nesta úl�ma semana o SINDIPOLO não mediu 

esforços em avançar em uma cláusula para o ACT que 
contemplasse 100% dos trabalhadores desta DataBase, uma 
Cláusula que tenha homogeneidade para o conjunto da 
Categoria. Este item contempla�vo  é o Folga no Dia do 
Aniversário do trabalhador, o que já é pra�cado pela 
BRASKEM, mais ainda não pela 
INNOVA e OXITENO. Colocar esta 
questão no ACT trás garan�a que a 
boa prá�ca não seja suprimida com as 
frequentes trocas de gestão e gestores. 
Junto ao pleito desta Folga o SINDI
POLO solicitou que quando o Dia do 
Aniversário do trabalhador caísse em 
finais de semanas/feriados, isso para o 
pessoal do ADM, ou nas folgas das 
tabelas dos Turneiros, esta Folga do 
Aniversário tenha a flexibilidade para 
ser gozada em outra data précom
binada com a chefia imediata.

As empresas negam esta possibili
dade de avanço no ACT, sendo que 
INNOVA e OXITENO se negam a 
adotar até mesmo como uma boa 
prá�ca, como ocorre na BRASKEM.

Considerando que as empresas 

demonstraram total impossibilidade de avanço nesta questão, 
o SINDIPOLO buscou avançar na condição de viabilizar pelo 
menos uma Folga crédito anual para os Turneiros, visto que 
para o ADM foi possível avançar na Proposta de 11 para 12 
folgas compensadas no ano. Este "dia crédito" para os 
turneiros, além de contemplar também este importante 
segmento da Categoria, possibilitará o gozo das férias nos sete 
dias (8 x 16h) da tabela de turno, contribuindo assim para 
diminuir o polêmico conflito do gozo das férias em três 
períodos na empresa BRASKEM. Infelizmente os esforços em 
mesa de negociação foram frustrados pela intransigência das 
empresas.

NECESSÁRIA MOBILIZAÇÃO 
Após esta irredu�vel recusa por parte das três empresas 

em avançar neste item que tem ZERO impacto econômico e 
que trás para o conjunto de TODOS os trabalhadores uma 
cláusula SOCIAL, de forma homogênea, para a renovação do 
ACT, coube ao SINDIPOLO buscar a mobilização de sua 

Categoria para avançar neste item da 
negociação. Assim foi realizado no dia 
13/12 um "PEDÁGIO informativo" 
com a distribuição do Bole�m EM 
DIA a todos, Turno e Adm, a fim de 
informar à Categoria e de sensibilizar 
as direções das empresas da impor
tância deste singelo item para o con
junto dos trabalhadores e para o fe
chamento do ACT.

Os avanças ob�dos em mesa de 
negociação até o momento, são 
frutos das mobilizações de todos. 
Para avançarmos no que julgamos 
ainda ser necessário para o fecha
mento do A C T, precisaremos 
intensificar as a�vidades. A direção 
do SINDIPOLO não medirá esforços 
para a busca deste item pendente 
para o ACT2022/2024.

AGENDA DE ASSEMBLEIAS



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

CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA
O SINDIPOLO comunica a sua Categoria que, em caso de aprovação a nova Proposta das empresas para o ACT 2022/2024, 

será solicitado a todos os trabalhadores a contribuição ESPONTÂNEA de . Como as empresas 0,25% sobre o salário BÁSICO
cessaram indevidamente o recolhimento desta Contribuição indispensável para a manutenção da luta sindical, assim que 
concluído a negociação do ACT o SINDIPOLO propõe o recolhido dos meses retroa�vos a DataBase, que é outubro/22.

O SINDIPOLO solicita para a sua Categoria manter esta necessária Contribuição de apenas 0,25% ao Sindicato, visto que 
estes valores arrecadados nesta Contribuição Espontânea ainda se fazem necessários para manter a En�dade em condições de 
prosseguir firme na luta por melhorias nos salários, condições de trabalhos e da aposentadoria digna da Categoria 
Petroquímica. O direito da oposição a esta Contribuição será sempre respeitado pela Direção do SINDIPOLO, pois o caráter da 
Contribuição tem que ser verdadeiramente ESPONTÂNEA, isto reforça na Categoria a sua consciência de Classe.

Ex.: para um SALÁRIO BÁSICO de R$ 5 mil, o valor desta Contribuição Espontânea é de R$ 12,50.

PROPOSTAS DAS EMPRESAS PONTOS QUE NÃO AVANÇARAM

COMPROMISSOS GARANTIDOS EM ATA


