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ABRIL VERDE: EM SEGURANÇA DO TRABALHO, REDUZIR CUSTOS É GERAR VÍTIMAS

Começou na segunda-feira, 25/04, a auditoria do SPIE  
(Serviço Próprio de Inspeção) da INNOVA. Serão quatro 
dias de verificação e aferição do SPIE. A INNOVA possui 
1.379 equipamentos dentre tanques, vasos, fornos, 
permutadores e válvulas de segurança que são moni-
torados e controlados pela equipe do SPIE.

O SINDIPOLO, como de praxe, está par�cipando 
da auditoria como representante dos trabalhadores na 
reunião de abertura, na entrevista dos auditores aos 
dirigentes sindicais e na reunião de encerramento. 
Também par�cipa com dois sindicalistas como 
Observadores nesta Auditoria que é de Manutenção 3 
da Cer�ficação do SPIE.

Na entrevista com os auditores o SINDIPOLO, além 
de listar uma série de preocupações e ocorrências refe-
rente à segurança dos trabalhadores e das instalações 
industriais, reiterou que considera o SPIE como um EPC 
(Equipamento de Proteção Cole�va) e estará sempre 
disposto a contribuir para o aprimoramento e fortalecer 
este "EPC" que é uma importante ferramenta de prote-
ção cole�va à vida dos trabalhadores, do meio ambiente 
e das instalações industriais. 

Sendo que para isso é imprescindível que a INNOVA 
contrate mais um técnico de inspeção, que melhore as 
condições estruturais da Equipe, que invista em treina-
mento, valorize e retenha os técnicos e engenheiros do 
SPIE evitando a rota�vidade destes profissionais e que 
de fato, o SPIE tenha autonomia de atuação.

INNOVA - AUDITORIA DO SPIE
  SEGURANÇA  LUTA DOS TRABALHADORES 

 LEIA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO: 

Depois de dois 
anos, no próximo 
domingo, Dia 1º de 
maio, os trabalha-
dores e trabalhado-
res vão às ruas para 
marcar o DIA DO 
TRABALHADOR E 
DA TRABALHADO-
RA, que este ano 
tem como tema “Empregos, Direitos, Democracia e 
Vida”. 

ATIVIDADE EM PORTO ALEGRE
Em Porto Alegre, a a�vidade unificada das centrais 

sindicais ocorrerá no Espelho d'Água, no Parque da 
Redenção, das 10h às 13h.  Na programação está pre-
visto um momento ecumênico, manifestações de diri-
gentes das centrais, par�dos polí�cos e apresentações 
de ar�stas locais, valorizando também a cultura.

DERROTAR A POLÍTICA NEOLIBERAL

Para as centrais sindicais e sindicatos, não é possí-
vel retomar o Brasil para os brasileiros, sem se opor e 
derrotar a polí�ca neoliberal do atual governo federal, 
que está sendo de destruição de Direitos e de entre-
guista das riquezas nacionais como ocorreu com o Pré 
Sal. Essa é uma luta que precisar ser abordada e deba-
�da nos locais de trabalho, nas ruas, nas redes sociais 
e, neste ano, consensada nas urnas nas eleições, desta 
forma haverá chance de mudar o rumo do nosso País. 
Eleger um governo comprome�do com o povo brasi-
leiro, com a Classe Trabalhadora e com a retomada do 
desenvolvimento econômico do País, com certeza 
trará trabalho digno com distribuição de renda.

Par�cipe das a�vidades do 1° de MAIO! 
Fortaleça a consciência de Classe na 

Categoria Petroquímica!

1º DE MAIO: DIA DO TRABALHADOR
E DA TRABALHADORA

SINDIPOLO TRATA COM 
À BRASKEM 

PROBLEMAS NA 
PARADA GERAL DE 

MANUTENÇÃO
PÁGINA 2

28 DE ABRIL, DIA DE 
LUTAR POR UM 
AMBIENTE DE 

TRABALHO DIGNO E 
SEGURO. 
PÁGINA 3

INICIOU DIA 26, EM 
PORTO ALEGRE, O 

FÓRUM SOCIAL 
JUSTIÇA DE 

DEMOCRACIA. 
PÁGINA 3



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

1) Cláusula do ACT - DB Outubro que trata de Salário Subs�tuição – 
Interinidade: Esse assunto já vem sendo cobrado pelo SINDIPOLO 
a quase 2 anos, pois está ní�do no Acordo e a Braskem vem siste-
ma�camente se negando a pagar para certos casos. Novamente a 
Braskem ficou de reanalisar a questão e dar um retorno (logo) ao 
Sindicato.

2) Férias em 3 períodos para todos Trabalhadores: Esse assunto 
também vem sendo cobrado pelo SINDIPOLO há bastante tempo 
e a Braskem con�nua procras�nando. Alega  período da pande-
mia, depois PGM, mas é sabido que o principal mo�vo para não 
conceder é a falta de efe�vo, pois o número mínimo em turno vem 
sendo reduzido sistema�camente pela empresa. O assunto não 
está previsto no Acordo, mas tem amparo legal. Sindipolo con�nu-
ará buscando esta demanda dos trabalhadores turneiros. Pois 
"todos são iguais perante a Lei", principio da isonomia.

3) Reunião da Comissão de PLR-2022: Cobrado da empresa de quan-
do será a reunião da Comissão de PLR, visto já é final de abril e a 
empresa ainda não convocou a primeira reunião. Representantes da 
Braskem informaram que aguardam até o final de abril para o 
pagamento da PLR-2021 para os trabalhadores desligados da 
empresa e com promessa de que a reunião ocorra em meados de 
maio. Salientando que são assuntos dis�ntos, fechamento da PLR-
21 e Acordo para PLR-22.

4) Assuntos rela�vos a Parada  Geral de Manutenção (PMG), que 
iniciou em março/22 com a unidade PP5/PP1 e segue na Q2.
Transporte dos Trabalhadores: até o momento, vem apresentando 
sérios problemas de programação e roteirização. Diariamente são 
registrados inúmeros problemas, falta e atraso no  apanho/saída; 
falta de controle de jornada dos motoristas,  em alguns casos che-
gando com até 18h diárias; condições precárias da via de contorno 
(escuridão, falta de sinalização e mato tomando conta da pista), 
inclusive com relato de veículos trafegando na contra mão.
Ves�ários da Casa de Controle-1: Boiler de água quente e box de 
chuveiros subdimensionados para a quan�dade de trabalhadores 
na PGM (infelizmente a Braskem optou  por chuveiros elétricos), 
diminuindo assim a qualidade e da necessária higienização dos 
trabalhadores, com isso aumentou o tempo de espera.
Sistema de pagamento das Horas Extras da Parada: Sistemá�ca 
adotada e informada aos operadores após início da Parada, que 
gerou grande estresse aos trabalhadores. Empresa informou que 
se trata apenas de “um ajuste no sistema de pagamento” e que 
não acarretará nenhuma perda aos trabalhadores. SINDIPOLO irá 
acompanhar de perto esta questão.

5) Outros assuntos que foram pontuados: uma nova Reunião será 
agendada para tratar os seguintes pontos já relatados à empresa:
 Maior reconhecimento aos Brigadistas de Emergência.    
Obrigatoriedade de realizar um Diálogo Comportamental (DC) 
diário durante a PGM.
Falta de monitoramento ambiental e Biológico durante o período 

de parada e condicionamento das áreas. 
 Retorno das informações solicitada pelo SINDIPOLO à Braskem 
sobre a PGM na reunião de 23/03/22 na qual o Sindicato par�ci-
pou a convite da SRTE.

O SINDIPOLO novamente colocou para os representantes da 
empresa que neste período de PGM os trabalhadores necessitam 
estar focados nos serviços da Parada e, para isso, precisam de tran-
quilidade e não mais estresse com preocupações rela�vas a trans-
porte, higienização, monitoramento ambiental e recebimento das 
horas trabalhadas. A Braskem precisa sanar estes problemas urgen-
temente e dar condições mínimas de trabalho para não atrasar o 
cronograma de Parada e, principalmente, evitar mais acidentes.

Problemas relatados ao SINDIPOLO sobre o transporte:

- Falta de informação do horário que o táxi vai buscar na residência o 
trabalhador. Horário oscilante. Programação do transporte repassa-
da em cima da hora para os motoristas.
- Falta de transporte. Na hora da saída o transporte não foi marcado 
e a demora para conseguir um táxi na saída.
- Alguns motoristas com postura inadequada (direção ofensiva e 
comportamentos inadequados).
- Desorganização na hora da saída, tanto nas programações quanto 
na disposição �sica dos motoristas e passageiros.
- Sistema da saída muito tumultuado e em modo “corredor”, por 
vezes chega a ser in�midador para mulheres. 
- Marcações erradas dos horários e/ou com duplicidade de carros.
- Não ter um padrão de atendimento, quanto ao uso do rádio e 
sistema GPS, por exemplo.
- Higienização dos veículos. Alguns cheiram a cigarro dentro dos 
carros.
- Comportamento inadequado de motoristas ao se dirigir aos passa-
geiros, por vezes agressivo, por marcações de transporte incorretas 
pela central.
- Uso de vans com muitos passageiros. Isto causa viagens longas, 
demoras e cansa�vas até chegar às residências. 
- Atenção com alguns motoristas: algumas se mostram sonolentos, 
alguns não respeitam o limite de velocidade da via, alguns usam o 
celular enquanto dirigem.

Sugestões de melhorias:
- Ter um sistema efe�vo de marcação e organização dos transportes. 
- Motorista fixo para um mesmo grupo de trabalhadores du-rante a 
Parada. Isso facilita a comunicação de horários e folgas.
- Treinamento prévio para todos os motoristas para que saibam 
como proceder. Relatos de casos de constrangimento por compor-
tamento inadequado, motorista que não usa GPS e o integrante por 
vezes quer descansar no trajeto e não pode, pois precisa ficar guian-
do o motorista. 
- Ter um sistema onde o trabalhador saiba com antecedência qual 
carro, placa, motorista e consiga se comunicar com o motorista para 
avisar quando já está no ponto de embarque, por exemplo.

  PARADA GERAL DE MANUTENÇÃO 

  FINANÇAS 

REUNIÃO COM A BRASKEM SOBRE PROBLEMAS NA PMG, ENTRE OUTROS
Dia 14/04 o SINDIPOLO esteve novamente reunido com representantes da Braskem para tratar assuntos pendentes:

N o  d i a 
19/4 o SINDI-
POLO realizou 
a Assembleia 
Geral Ordiná-
ria (AGO) para 
prestar contas 
com a Categoria petroquímica do Exercício 
de 2021. 

Na AGO foi apresentado pela Secreta-
ria de Finanças da En�dade as Receitas e as 
principais Despesas. Na sequência a Conta-
dora do Sindicato expos o Demonstra�vo 
do Resultado do Exercício 2021 (DRE),que 

é o Relatório Contábil, evidenciando as 
operações realizadas, saldos de contas e o 
Balanço Patrimonial da En�dade Sindical 
da Categoria Petroquímica Gaúcha.

O Conselho Fiscal do SINDIPOLO 
verificou com antecedência as documen-
tações e emi�u parecer favorável as con-
tas/operações. Assim, colocado em vota-
ção, os par�cipantes da Assembleia apro-
varam as contas da En�dade.

ACESSO
A Direção do SINDIPOLO invoca aos 

sócios do Sindicato, bem como os demais 
interessados da Categoria a con�nuarem 

juntos contribuindo para o fortalecimento 
polí�co da En�dade. Se caso algum 
companheiro/a necessite de mais informa-
ções sobre a Prestação de Contas 2021 é só 
entrar em contato com um dos sindicalis-
tas e/ou enviar um email para sindipo-
lo@sindipolo.org.br que de pronta será 
esclarecido.

Todas as contribuições serão sempre 
bem vindas!

Quanto maior o número de sócios da 
Categoria maior será o respaldo do 

SINDIPOLO nas mesas de negociações. 
NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!

AGO SINDIPOLO - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021
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O SINDIPOLO lembra aos tra-
balhadores Petroquímicos que o 
Dia 28 de abril é uma data para 
lembrar as ví�mas de acidentes e 
doenças do trabalho.  A origem da 
Data foi em abril de 1969, quando 
da explosão de uma mina no Esta-
do da Virgínia (EUA), que matou 78 
trabalhadores. A tragédia marcou 
a data como o Dia Mundial em 
Memórias às Ví�mas de Acidentes 
do Trabalho. 

Mais recentemente, em 2003, a 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), encampou a luta da Classe Traba-
lhadora e elegeu a data como um 
momento para celebrar, refle�r e agir 
como “Dia Mundial de Segurança e 
Saúde no Trabalho”. No Brasil, a par�r de 
2005, a data passou a ser também o “Dia 
Nacional em Memória das Ví�mas de 
Acidentes e Doenças do Trabalho”, pela 
Lei no. 11.121/2005.

Segundo a OIT, as condições de 
trabalho inadequadas matam um traba-
lhador a cada 11 segundos no mundo. 

Ainda de acordo com 
o órgão, cerca de 4% 
do  P I B  mundial, 
cerca de US$ 2,8 
trilhões, são perdi-
d o s  p o r  a n o  d e 
forma direta e indire-
ta, devido a aciden-
tes de trabalho. No 
Brasil, somente em 
2021, foram comuni-
cados 571 mil aci-
dentes de trabalho e 
mais de 2.487 mor-
tes no trabalho. Mas 
os  números  são 
ainda piores, já que, segundo especialis-
tas, cerca de 20% dos acidentes com 
afastamento não são no�ficados, ou seja, 
não são emi�das as devidas CAT (Comu-
nicação de Acidente de Trabalho), o que 
dificulta o planejamento e ações efe�vas 
em segurança e saúde ocupacional. 

O desmonte da CLT, a "Deforma" 
trabalhista e o processo de precarização 
das Normas Regulamentadoras (NR), 
que está sendo imposta pelos empresá-
rios via atual governo federal, na visão 

absurda de eliminar 90% das suas exi-
gências, causando um �po de banaliza-
ção das situações de risco a que milhões 
de trabalhadores e trabalhadoras estão 
subme�dos no seu dia a dia laboral, só 
pioram a situação.

Por isso tudo, esta Data não pode 
passar despercebida pelos trabalhadores 
e precisa ser marcada como um dia de 
luta, denúncia e reflexão para a grave 
situação dos acidentes, adoecimentos e 
mortes no trabalho, que no Brasil, piorou 
de 2017 para cá. 

DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA ÀS VÍTIMAS DE 
ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO

 SEGURANÇA 

 FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2022

O SINDIPOLO 
convida a Catego-
ria Petroquímica 
para par�cipar das 
a�vidades do FSM 
que teve sua aber-
tura oficial nesta 
terça-feira (26), às 17h,  com a tradici-
onal Marcha de Abertura. A concen-
tração foi no Largo Glênio Peres, no 
centro da Capital de onde os par�ci-
pantes saíram em caminhada pelas 
ruas centrais da Capital, expondo as 
lutas da Classe Trabalhadora.

O evento é preparatório para o 
Fórum Social Mundial 2022, que será 
realizado de 1º a 6 de maio na Cidade 
do México. Ambos estavam agenda-
dos para o final de janeiro, mas foram 
adiados por causa do alto risco de 
contaminações do coronavírus na-
quele período.

O encontro reúne centrais sindi-
cais, movimentos sociais e par�dos 
de esquerda em defesa dos Direitos 
dos povos e do planeta e é composto 
de diversas a�vidades, incluindo 
debates, painéis, shows e assemblei-

as, muitas delas rela-cionadas ao 
mundo do trabalho, entre outros 
temas, além dos debates que são os 
eixos principais do encontro. 

O principal evento será a mesa 
“Ví�mas do Sistema de Jus�ça”, que 
ocorre no dia 27, às 19h, e contará 
com a presença da ex-presidenta 
Dilma Rousseff; Fernanda Kaingang 
(primeira advogada indígena do sul 
do Brasil); Marinete Silva (mãe de 
Marielle Franco); Ana Paula Oliveira 
(fundadora do Cole�vo Mães de 
Manguinhos); e do jornalista Luís 
Nassif. 

Outra a�vidade que destaca-
mos do FSM será a "Roda de Con-
versa: Ambientes de trabalho sau-
dáveis, um outro Brasil possível", 
organizado pela ABRASTT, que será  
no dia 28/4, das 14 às 16h, no audi-
tório da FRETAFI-RS (Rua Fernando 
Machado, 620, Centro POA).

Além do evento principal, serão 
realizadas mais cinco mesas-eixo 
entre os dias 27 e 29. Essas mesas 
terão como tema:

1) “Capitalismo, desigualdades, 

relações sociais, mundos do traba-
lho e sistema democrá�cos de 
Jus�ça”; 

2) “Democracia, arquitetura do 
sistema de Jus�ça e forças sociais”; 

3) “Sistema de Jus�ça, demo-
cracia e direitos de grupos vulnera-
bilizados”; 

4) “Democracia, comunicação, 
tecnologias e sistema de Jus�ça”; e 

5) “Perspec�va transformadora 
do sistema de Jus�ça e centralidade 
da Cultura”.

Também serão realizadas a�vi-
dades virtuais. A programação com-
pleta pode ser conferida no site  
h�ps://fsmjd.org/ . PARTICIPE!

FSM - MARCHA ABRIU O FÓRUM SOCIAL MUNDIAL JUSTIÇA E DEMOCRACIA


