ACORDO DO EXTRATURNO, GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS E CARTÃO PONTO
Conforme o SINDIPOLO vem
divulgando nos informa vos EM DIA, foi
dada sequência na negociação do
Acordo de Extraturno com a BRASKEM/Sindiquim. Este ACT, exclusivo aos
trabalhadores na Braskem, conhecido
como Extraturno, trata do tempo
(minutos) para a troca de turno de forma
proposi va e principalmente SEGURA,
também regra a gra ﬁcação suplementar
de férias (+ 13%) e do registro da jornada
de trabalho por exceção, estes dois itens,
ambos para os trabalhadores do Turno e
do Administra- vo. O Acordo do
"Extraturno" venceu em 2021, sendo
prorrogado por mais 11 meses sem
alterações, isso com a aprovação dos
trabalhadores da Braskem em assembleias e assim, mudando sua data-base deste
Acordo para 1° de Agosto, até 2021 era
em 1° de Setembro, isso para não
coincidir com as Datas-bases da
Campanha Salarial de 1°/Setembro A R L A N X E O e 1°/Outubro para
OXITENO, INNOVA e BRASKEM.

HISTÓRICO DE LUTA
Este ACT foi conquistado pelos trabalhadores da Braskem decorrente de
um Processo Judicial Cole vo movido
pelo SINDIPOLO em razão dos minutos
pós jornada de trabalho que os trabalhadores permaneciam a disposição da empresa realizando a passagem de turno,
tempo este que excedia a 10 minutos
(somados os minutos antes e depois da
jornada de trabalho). Este Processo foi
resolvido com um Acordo Judicial perante o TRT 4°RS em 2015, após duras
negociação e mobilizações dos trabalhadores. Atualmente este ACT regra um
tempo de troca de turno de 15,5
minutos. Nesta negociação foi incluída a
cláusula de Prêmio de Férias, que soma
mais 13,33% para os trabalhadores de
Turno e Administra vo, mantendo as
atuais Gra ﬁcações de Férias já existente
pela Cons tuinte Federal de 1988 (1/3 de
salário), mais 2/3 pelo ACT Geral da
Categoria, que elevou a soma total da
remuneração de férias para 113%.

ASSEMBLEIAS
Semana que vem o SINDIPOLO
estará apresentando e colocando em
apreciação dos trabalhadores em assembleias com o Turno e o Administra vo da proposta construída em mesa
até o momento, que é a renovação do
atual ACT por mais 24 meses, ou seja, até
Agosto de 2024.
DEMAIS EMPRESAS
As empresas INNOVA, OXITENO e
ARLANXEO não assinaram um Acordo
para o tempo de troca de turno. As
mesmas aﬁrmam estarem respeitando o
limite de 10 minutos de tolerância para
esta troca. Aﬁrmam também que,
quando excedem estes 10 minutos, são
pagos como hora-extra, vide ACT Geral.
Para isso ser correto, o registro do
ponto deve ser feito nas portarias das
empresas e não no interir da mesma,
seja na oﬁcina, na sala de controle ou em
qualquer outro local. Este registro deve
ser feito na PORTARIA.

SINDICONSTRUPOLO

NEGOCIAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL/PRÊMIO DE PARADA
PRÊMIO DE PARADA
Segue o impasse quanto ao fechamento do Acordo de
Prêmio de Parada entre empresas terceiras-Braskem e os
trabalhadores/Sindiconstrupolo.
As empresas querem reduzir o Prêmio, que foi estabelecido de 200 horas, em função de uma série de eventos
ocorridos, mas que não foi por falta de empenho e comprome mentos dos trabalhadores. Questões como o
acréscimo de inúmeras tarefas adicionais no escopo da
Parada; sequência de dias com chuva.
O SINDICONSTRUPOLO, que representa a maioria dos
trabalhadores terceirizados, defende que estes não podem
ser penalizados com a redução do número de horas acordadas. É inadmissível que após tanto esforço e dedicação dos
trabalhadores, estes tenham o valor do Prêmio de Parada
reduzido.

NEGOCIAÇÃO SALARIAL
Da mesma forma seguem em negociação o Acordo
Cole vo de Trabalho (ACT) da Categoria representada pelo
SINDICONSTRUPOLO.
Basicamente o que está sendo pleiteado no Acordo,
que tem como Data Base 1º de junho, é:
INPC do período + 1%;
VA equiparado ao valor da Cesta Básica Regional;
Fornecimento de lanche (café da manhã) na entrada;
5% de incremento no salário a cada quinquênio;
Auxílio-educação de 2 vezes de R$ 336,00 (a ser

corrigido pelo índice de fechamento do Acordo);
Troca do Convênio Médico para UNIMED sem

aumento de custo para os trabalhadores.
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Nº 2030
PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É CUIDAR DA VIDA. É UMA TAREFA DE TODOS E TODAS!
BRASKEM

02

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

INNOVA

FISCALIZAÇÃO NAS CALDEIRAS

O SINDIPOLO havia protocolado um pedido de ﬁscalização junto a
SRT-RS (Secretaria Regional do
Trabalho) e esta ocorreu no dia
10/06/2022 nas caldeiras 42GV101/201/301 na empresa INNOVA.
Este pedido à SRT foi em função de
uma série de eventos, inclusive um
acidente e paradas frequentes para
manutenção, causando certa
preocupação quanto a segurança
destas caldeiras. Pois não é normal
caldeiras novas apresentarem
tantos problemas. E como o
SINDIPOLO conhece, infelizmente o
histórico de acidentes em plantas
novas (projetos) na INNOVA, a
ﬁscalização se fez necessária.
CORREÇÕES
Foi veriﬁcado o Silo de armazenamento de biomassa, que alimenta os queimadores das caldeiras,
onde há preocupações quanto a
manutenções realizadas no silo em
operação. Mesmo que pelo intertravamento, o TRIPER (carro) ﬁque
condicionado a um curso parcial,
não tem disposi vo mecânico de

TIME-NOW

bloqueio que garanta que este não
descarregue indevidamente na área
em que está ocorrendo os reparos
pela manutenção. Segundo a
empresa esta melhoria entrará em
estudo para ser implementada.
Também foi solicitado à gestão
da INNOVA esclarecimentos para as
frequentes paradas e reparos que
estão ocorrendo nos evaporadores
das caldeiras num tempo tão curto
de operação. A empresa informou
que após uma série de estudos
feitos pela equipe técnica da
INNOVA, com o auxílio de consultoria externa, chegou a conclusão que
os evaporadores possuem uma
falha de projeto. A solução adotada
para equacionar esta falha foi fazer
uma modiﬁcação no projeto
original. Esta alteração já foi implementada na caldeira 42GV-301 com
resultados sa sfatórios, segundo a
empresa, e deverão ser implementadas nas demais caldeiras ainda no
transcorrer dos próximos meses.
Na reunião de encerramento foi
novamente cobrado da INNOVA as

documentações que ainda estão
pendentes o envio ao SINDIPOLO,
conforme determina a Norma
Regulamentadora NR-13.
O representante da INNOVA
aﬁrmou que está ciente desta
pendência e que fará uma apresentação com as alterações e melhorias
realizadas nas caldeiras e, em breve
apresentará aos trabalhadores e ao
SINDIPOLO.
O Gestor da empresa aﬁrmou
que está sendo montada uma
apresentação com as alterações e
melhorias realizadas na caldeiras e
que será apresentada aos trabalhadores e ao SINDIPOLO em breve.

PROPOSTA ESDRÚXULA

O Sindicato dos Técnicos Industriais (SINTEC-RS), representante dos
trabalhadores/as na empresa TimeNow, que vende serviço à Braskem,
realizou assembleia no dia 13/6 para
deliberar sobre a proposta apresentada
pela empresa. A proposta, ainda
distante do pleito dos trabalhadores,
não contempla nem mesmo o INPC dos
úl mos 12 meses que foi de 12,47%
(Data-base 1° de Maio). A Time Now
apresentou uma proposta esdrúxula
para reajuste dos salários de 4,5% a
par r de Maio de 2022 e em Janeiro de
2023 a aplicação de mais 3%. Sendo
que a diferença dos 3% entre maio/22 e
janeiro/23 seria paga em formato de

abono aos trabalhadores, ou seja, não
contempla nem a metade da perda
salarial ocorrida. A proposta foi analisada e discu da durante a assembleia,
que contou com a par cipação do
representante da assessoria jurídica do
sindicato (Forbrig Advogados) e do
SINDIPOLO, foi REJEITADA por
unanimidade pelos presentes.
A reunião mostrou a ar culação
existente entre SINTEC-RS e SINDIPOLO em busca de um Acordo digno
para os trabalhadores e que reponha,
no mínimo, a perda inﬂacionária, pois já
se passam três anos sem a assinatura
de um Acordo Cole vo e de suas
reposições salariais.

É bem provável que nestes três
anos a Braskem tenha reajustado o
contrato comercial com a Time-Now.
Portanto, nada jus ﬁca este arrocho
que ela vem fazendo sobre seus trabalhadores, ainda mais num período
de Parada Geral, onde os trabalhadores são mais demandados, e mesmo
assim, mantendo e elevando o lucro
da empresa e ajudando a manter a
con nuidade operacional da
Braskem.
Trabalhadores e trabalhadoras da
T i m e - N o w, ﬁ q u e m a t e n t o s à s
atualizações sobre o andamento da
negociação cole va e permaneçam
mobilizados.

BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS DE PORTO ALEGRE E TRIUNFO/RS - SINDIPOLO
Avenida Júlio de Cas lhos, 596, 8º andar, Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90.030-130 - Fone (51) 3226.0444.E-mail: sindipolo@sindipolo.org.br - www.sindipolo.org.br - Jornalista Responsável: Nara Soter (MTE 4436)

