EXTRATURNO BRASKEM

ASSEMBLEIAS ENTRE OS DIAS 21 E 23/06

ESTE ACORDO TEM COMO CLÁUSULAS O EXTRATURNO, GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS E CARTÃO PONTO NA BRASKEM.
Nesta semana serão realizadas, com os
trabalhadores da Braskem, as Assembleias para
deliberação sobre o ACT Extraturno, que ocorrerão
no transbordo do Turno e do Adm na Q2.
Importante a par cipação de todos os trabalhadores da Braskem nestas assembleias, visto que o
Acordo impacta tanto nos trabalhadores em Turno, como os de
Adm.
O SINDIPOLO vem tratando sobre a renovação deste ACT
desde o ano passado, quando o mesmo foi postergado por
mais onze meses, até ﬁnal de Julho/22. Nas trata vas entre o
Sindicato e a Braskem/Sindiquim foi possível chegar a um
consenso pela renovação, mantendo todas as conquistas por
mais 24 meses do atual ACT. Desta forma, o SINDIPOLO
apresentará à Categoria a deliberação pela renovação, mas
deixando sempre claro para os trabalhadores que
a decisão soberana é do Cole vo nas Assembleias.
ADM - Este ACT regra um tempo de passagem de turno de 15,5 minutos. Quando há
necessidade de um tempo maior, devido alguma anormalidade de processo na passagem de
turno, este tempo tem que ser pago.

Para os trabalhadores do ADM e Turno, portanto
todos trabalhadores da Braskem, este Acordo
impacta também no Prêmio de Férias de 13,33%,
que são somados à Gra ﬁcação de Férias, que é de
UMA remuneração. Além destas duas questões, este
Acordo permite que a Braskem faça o controle da
Jornada pelo Registro do Ponto por "Exceção", marcando só as
faltas e horas-extras.
INNOVA, OXITENO e ARLANXEO - Estas empresas
não têm este ACT por, supostamente, realizarem a troca de
turno dentro da tolerância dos 10 minutos. Quando excedem
estes 10 minutos, as empresas devem pagar a totalidade
destes minutos como hora-extra. Para isso o registro do
Cartão deve ser na Portaria de cada empresa, para não
mascarar o verdadeiro tempo da troca de turno.

SINDICONSTRUPOLO
LUTA DOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS DO POLO PARA GARANTIR AVANÇOS NA NEGOCIAÇÃO
O SINDIPOLO está presente nas mobilizações dos trabalhadores terceirizados do Polo, que realizaram dia 16/06, uma
assembleia vigorosa na via de acesso ao Polo. A a vidade iniciou em torno das 7h e se estendeu por boa parte da manhã. A
categoria cobrava o cumprimento do valor acordado do Prêmio de Parada e avanços na negociação salarial (Data-base 1º/junho).
A unidade e a mobilização da categoria dá bons resultados. A proposta de manutenção das 180 horas do Prêmio de
Parada, R$ 700 no Vale Alimentação (VA) e correção integral de 12,5% nos salários, aprovada nesta assembleia, foi levada à
mesa em reunião na segunda-feira (20).
Nesta reunião, as empresas avançaram de 160 para 170 horas no Prêmio, man veram o percentual de 12% (para um INPC
de 11,90%) de reajuste salarial e concordaram com um VA de R$ 700,00 a par r do dia 5 de dezembro, sendo que a par r de 1º
de junho passa para R$ 670,00. A proposta melhoru. O Sindicato irá levar para assembleia a ser realizada nesta semana para
apreciação dos trabalhadores.
DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA E UNIÃO DA CATEGORIA - O
SINDIPOLO, apoia e par cipa, se solidarizando com os trabalhadores terceirizados e ao Sindiconstrupolo. Destaca em especial a demonstração de força e
união dos trabalhadores/as que, através da mobilização, deram o recado para a
patronal, deixando ní da a necessidade das correções, como reconhecimento
ao esforço dos trabalhadores. UNIDOS, SOMOS MAIS FORTES!
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PRESERVAR O MEIO AMBIENTE É CUIDAR DA VIDA. É UMA TAREFA DE TODOS E TODAS!
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SOMOS TODOS TRABALHADORES. Unidos somos FORTES! Para defender nossas conquistas!

JUNHO VERMELHO

FINANÇAS

INFORME FINANCEIRO DO SINDIPOLO – FEV/2022
A Direção do SINDIPOLO socializa com a Categoria informação simpliﬁcada (não
contábil) das Receitas e Despesa da en dade no mês de Fevereiro/2022. Estes
valores abaixo, assim como o do mês anterior, serão veriﬁcados pelo Conselho Fiscal
e, posteriormente, serão apresentados na Assembleia Geral Ordinária de Prestação
de Contas (AGO) no início do ano de 2023. Mas, reforçamos que, na necessidade de
um maior esclarecimento sobre estes valores, pedimos para que procurem o
sindicalista do seu local de trabalho ou o mais próximo, re sua dúvida ou envie para
sindipolo@sindipolo.org.br, assim como qualquer pedido de esclarecimento e/ou
sugestão pelo email. Agradecemos sua contribuição, ela constrói o SINDIPOLO.
R$
50.128,58
14.067,83
3.909,92
TOTAL 68.106,33
DESPESAS - Fevereiro/2022
R$
1. A vidades Sindicais
6.178,94
2. Assessorias: Jurídica, NR's, Comunicação e Contábil 15.715,78
3. Funcionárias: Salários/férias
14.440,32
4. Funcionárias: encargos sociais /saúde/transporte
9.695,49
5. Contribuições: CUT/DIEESE/FSST/TVT
3.631,20
6. Sede: Condomínio/Taxas/Garagem/Manutenção
4.817,08
7. Despesas administra vas
1.570,47
8. Despesas administra vas eventuais
1.260,00
TOTAL 57.309,28
Superávit 10.797,05
UMA CATEGORIA SINDICALIZADA CONSTRÓI ACORDOS COLETIVOS COM MAIS BENEFÍCIOS.
1.
2.
3.

RECEITAS - Fevereiro/2022
Mensalidades dos Sócios
Contribuição Espontânea
Rendimentos Financeiros

SEJA MAIS UM/A TRABALHADOR/A PETROQUÍMICO/A SINDICALIZADO/A!

Desde 2015, junho é celebrado como MÊS DA DOAÇÃO DE SANGUE. O
obje vo é conscien zar sobre a necessidade e a importância
da doação de sangue.
Segundo dados da
Organização das Nações Unidas (ONU),
apenas 1,6% dos brasileiros doam
sangue, sendo que o número ideal seria
entre 3% a 5%. Em junho são registrados
os menores índices de doação, um dos
mo vos para a campanha ser neste mês.
A pandemia de Covid-19 agravou ainda
mais este cenário.
Para doar é preciso procurar algum
hemocentro e, em Porto Alegre, também
os Hospitais de Clínicas e Santa Casa.
Quem está com suspeita de Covid-19 ou
com o vírus, não pode doar sangue por
pelo menos 30 dias após a recuperação
completa. Pessoas gripadas ou resfriadas
devem seguir a mesma orientação.
Busque mais informações nos hemocentros próximos da sua cidade e agende sua coleta. O procedimento é simples,
rápido e seguro.

Doar sangue é doar vida!

CUSTO DE VIDA

PORTO ALEGRE CONTINUA ENTRE AS CESTAS MAIS CARAS DO PAÍS
O DIEESE divulgou, semana passada, o valor do conjunto
dos alimentos básicos que compõem a cesta básica. Apesar de
ter do queda em algumas capitais, não é o caso de Porto Alegre,
onde a cesta básica tem o terceiro maior custo entre 17 capitais,
ﬁcando, em maio, em R$ R$ 768,76.
Na comparação com maio de 2021, houve elevação em
todas as capitais, com variações que oscilaram entre 13,17%
(Vitória), e 23,94% (Recife).
Com estes valores, o DIEESE es ma que o tempo médio
necessário de trabalho para adquirir os produtos da cesta básica
por um trabalhador foi, em maio, de 120 horas e 52 minutos. Já
quem recebe o salário mínimo comprometeu, em média,
59,39% do rendimento para adquirir os produtos da cesta básica.
SALÁRIO MÍNIMO NECESSÁRIO - com base na cesta
mais cara e levando em consideração a determinação cons tucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suﬁciente
para suprir as despesas de um trabalhador e da sua família com
alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene,
transporte, lazer e previdência, o DIEESE es ma que o valor do
salário mínimo em maio de 2022, deveria equivaler a R$
6.535,40, ou 5,39 vezes o mínimo de R$ 1.212,00.
INPC DE JUNHO É DE 11,90% - segundo o IBGE, este
índice baliza a maior parte das negociações salariais nos

úl mos 12 meses. O INPC mede a variação dos preços para as
famílias com renda de um a cinco salários mínimos e cheﬁadas
por assalariados. É usado como referência nas negociações
cole vas entre sindicatos de trabalhadores e federações
empresariais.
Já a inﬂação, balizada pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), se mantém generalizada e a nge a
maior parte dos grupos e itens pesquisados pelo IBGE. Pelos
dados divulgados dia 9, o indicador oﬁcial de inﬂação soma
4,78% no ano e 11,73% em 12 meses.
Oito dos nove grupos veram alta em maio, com destaque
para os remédios, gasolina e passagens aéreas. Os combus veis,
por exemplo, o óleo diesel (que impacta em quase tudo que é
transportado no país), registrou alta de mais de 3,72%. Em 12
meses, a gasolina acumula alta de 28,73%, o etanol, de 25,31%, e
o diesel, de 52,27%.
Diante deste cenário é imprescindível que os trabalhadores/as se mantenham unidos e mobilizados para que
obtenham em suas campanhas salariais índices que recuperem o poder de compra do salário, além de avanços na pauta
do VA (Vale Alimentação). “Não ﬁque só ﬁque sócio e
fortaleça o seu sindicato .“ É o sindicato que luta e defende os
direitos da categoria na mesa de negociação.
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