
CAMPANHA SALARIAL 2021/2022:

UM MOMENTO IMPORTANTE ESTÁ CHEGANDO 
Desde o mês de julho os 

dirigentes sindicais do SIPE-
TROL-SP estão realizando 
assembleias na porta das em-
presas para debater com os 
trabalhadores (as) a elabora-
ção da pauta de reivindicações 
da data-base de setembro. As 
assembleias de aprovação da 
pauta mobilizaram os traba-
lhadores em todos os setores, 

e a campanha salarial da nossa 
categoria segue com todo gás.

As pautas de reivindica-
ções foram unificadas com 
todos os sindicatos do Es-
tado de São Paulo filiados a 
FEPETROL (Federação dos 
Trabalhadores no Comércio 
de Minérios e Derivados de 
Petróleo do Estado de São 
Paulo) e já foram entregues ao 

setor patronal. 
A Campanha Salarial 

2021/2022 da categoria com 
data-base em setembro tem 
o objetivo de repor as perdas 
salariais dos últimos doze 
meses, de setembro de 2020 
a agosto de 2021 correspon-
dente a inflação medida pelo 
INPC-IBGE, além de buscar 
aumento real.

Os representantes dos tra-
balhadores estão prontos para 
dar início às negociações 
e renovar as Convenções 
Coletivas de Trabalho, esta-
mos aguardando apenas os 
representantes das empresas 
SINDIGÁS, SERGÁS, SIN-
DIREVENDAS e SINDILUB 
indicarem datas para agenda-
mento das reuniões.

CENÁRIO ECONÔMICO E EXPECTATIVAS PARA AS NEGOCIAÇÕES
A situação econômica que 

o país atravessa, de inflação 
alta vem corroendo os salá-
rios dos trabalhadores e deve 
deixar as negociações mais 
difíceis e tensas, mas esse 
setor mesmo na pandemia da 
Covid-19, não teve perdas e 
as expectativas são de recu-
peração da economia, por 
isso o setor patronal não terá 
desculpas para não atender as 
reinvindicações da categoria.

Segundo o Dieese, o 1º 
semestre foi razoável para 
as negociações salariais, o 
que aumenta a expectativa 
de resultados positivos para 

nós, que negociamos agora 
no 2º semestre. No mês de se-
tembro outras categorias im-
portantes, como bancários, 
comerciários e petroleiros, 
também estarão negociando 
seus Acordos Coletivos.

Esse panorama torna nos-
sa luta ainda mais forte para 
negociar avanços e melhorias 
para todos, visando melhores 
salários e melhorias nas con-
dições de trabalho.

O Sindicato é um instru-
mento de luta importante que 
os trabalhadores têm à sua 
disposição. Entretanto, o Sin-
dicato para conseguir melho-

rar salários ou condições de 
trabalho é necessário contar 
com muita união e partici-
pação maciça da categoria 

na campanha salarial e nas 
assembleias de mobilização. 
Só assim vamos conseguir 
avançar.

NOSSAS PRINCIPAIS REINVIDICAÇÕES:
• Reposição das perdas salariais nos últimos 12 meses;
• Aumento real;
• Aumento do valor da Cestas Básica
• Aumento do valor do Vale Refeição;
• PLR (Participação nos Lucros e/ou Resultados);
• Reajuste das cláusulas sociais;
• Manutenção dos direitos e conquistas anteriores.

SINDIGÁS: A primeira rodada 
de negociação já está agen-
dada para os dias 16 e 17 de 
setembro em São Paulo.

Acompanhe os resultados das negociações 
através do nosso jornal Petroluta, pelo site 
sipetrol.org.br e pela nossa página no Facebook: 
www.facebook.com/Sipetrolnaluta/   


