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DIA 25/01
9h - Mesa "Sindicalismo e Trabalho 
Decente: Salário Igual para Trabalho Igual"

17h - Marcha de Abertura 
No Largo Glênio Peres - POA

Conforme C A R D  enviado pelo 
SINDIPOLO aos companheiros de turno da 
ESBR na semana passada, estaremos 
realizando, nos próximos dias (veja ca
lendário de assembleias no quadro no final 
da matéria) uma rodada de convers
as/assembleias com os turneiros para 
deliberar sobre a renovação do Acordo de 
Turno. Lembrando que o Acordo tem validade de dois anos 
com vigência de 01/09/2022 até 31/08/2024.

 É importante a par�cipação dos trabalhadores na 
construção da pauta para renovação do acordo. Sugestões 
podem ser enviadas para o  wha�sApp do SINDIPOLO   
(51) 9679.9088 secretaria@sindipolo.org.br, por email  ou 
através de ques�onário do Google Forms, pelo  link  
h�ps://bit.ly/3HsWpGR até dia 28/01, a meia noite.

RENOVAÇÃO DO ACT TURNO - ESBR
Cabe destacar que as sugestões 

enviadas via wha�s App, por email ou 
pelo Google Forms servirão de base para 
pauta de renovação do ACT e qualquer 
proposta de alteração nas cláusulas do 
ACT será definida mediante votação e 
aprovação nas assembleias que ocor
rerão na portaria da empresa ESBR.

Na negociação do Acordo Geral de 

Trabalho em outubro/2022, o SINDI

POLO colocou como ponto de avanço 

no Acordo, uma maior valorização aos 

trabalhadores Brigadistas. Entretanto, a 

BRASKEM se nega a valorizar quem 

defende a segurança das pessoas, do 

meio ambiente e das instalações indus

triais da empresa.
Além da falta de valorização, os 

operadores brigadistas  exercem dupla 

função e  sofrem inúmeras restrições e 

descasos que já poderiam estar sana

dos com um pouco de boa vontade  por 

parte da empresa como:

Dificuldade em fazer trocas de horá

rio e marcação de férias;
Dificuldade em usar o transporte no 

dia de treinamento, visto que não é 
permi�do alterar i�nerário dos ôni
bus de ADM e Turno, o que faz com 
que muitos optem por vir em meios 
próprios, se expondo a risco de aci
dente de trajeto;

Dificuldade em usar o transporte da 
Q2 até o CTCI e retorno, visto que o 
Ônibus sai 07h45 do transbordo 
ADM e 8h do transbordo Turno. Em 
ambos os casos Brigadistas não con
seguem ir até o ves�ário das casas de 
controle, caso queiram usar o seu 

uniforme (tamanho adequado) sob a 
roupa de brigadista, tem que levar 
para casa no dia anterior;

Ves�ário no CTCI com poucos chu
veiros para o número de usuários, 
prejudicando a higienização ade
quada após o exaus�vo treinamen
to;

Caso optem em usar as linhas do 
ADM, chegam na empresa as 07h30 
e ficam até as 17h, só podendo lançar 
7 Horas Extras.

São obrigados a fazer 4 treinamentos 
prá�cos no ano e não consta como 
meta no PA, mas se não o fizerem, 
são punidos na avaliação do líder.

SEGUE O DESCASO COM OS BRIGADISTAS NA BRASKEM

JANEIRO BRANCO: CUIDAR DA SAÚDE MENTAL É TAREFA DE TODOS E DE TODAS!
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Todo final de ano surgem vários 
ques�onamentos em relação ao paga
mento de HorasExtras trabalhadas em 
feriados durante o ano e também os 
pagamentos das HorasExtras para 
quem trabalhou no Natal e Ano Novo. 
Por esse mo�vo o SINDIPOLO reuniu
se com representantes da Braskem no 
dia 13/01 para esclarecer essas duvidas 
de interpretação e sugeriu que a em
presa repasse de forma didá�ca e ní�da 
à todas as suas lideranças.

Como foi divulgado nos EM DIAs 
anteriores, essa questão está clausula
da no ACT de Turno e ACT Geral, por
tanto é "lei" e devem ser cumpridas.

Fique atento que há duas cláusu
las específicas sobre o tema e uma não 
exclui a outra e sim se somam.

Feriados: Todo TURNEIRO que 
trabalhar efe�vamente (por qualquer 
mo�vo) mais de 08 feriados no ano, a 
par�r do 09 feriado trabalhado , deve 
receber o excedente na forma de Hora
Extra. Natal e Ano Novo também são 
considerados feriado.

OBS: Única exceção é quando o 
trabalhador fizer HE no dia de feriado 
(por cobertura ou dobra) e já receber 
essas HE, nesse caso o feriado não irá 
computar para a soma de feriados, 
pois já foi pago como Hora Extra.

Ano Novo e Natal: Todas as horas 
trabalhadas nessas datas serão pagas 
como Hora Extra.

Exemplos que podem ocorrer:
1) Trabalhador faz troca e vem traba
lhar no feriado. Conta para soma de 

feriados trabalhados
2) Trabalhador de folga vem trabalhar 
no Natal. No caso da Braskem o traba
lhador lança no sistema 08 HE e o 
ROI/Supervisor lança mais 08 HE por 
ser Natal. Nas demais empresas estas 
oito horas  no Forponto serão Horas 
Extras a 100%. Neste caso Natal não 
conta para soma de feriados.
3) Trabalhador de folga vem trabalhar 
no Natal e dobra. Lança no sistema 16 
HE e ROI/Supervisor (de cada turno 
envolvido) lança mais 8 + 8 HE por ser 
Natal, nas demais empresas estas 16 
horas no Forponto serão Horas Extras 
a 100%. Neste caso Natal não conta 
para soma de feriados.
4) Trabalhador fez uma troca e traba

lhou 16 horas no Natal. ROI/Su
pervisor (de cada turno envolvido) 
lança 8 + 8 HE por ser Natal, nas dema
is empresas estas 16 horas no Forpon
to serão Horas Extras a 100%. Neste 
caso Natal conta para soma de feria
dos.
5) Trabalhador estava de serviço no 
Natal e teve que dobrar. Lança 08 HE 
no sistema e ROI/Supervisor (de cada 
turno envolvido) lança 8 + 8HE por ser 
Natal, nas demais empresas estas 16 
horas no Forponto serão Horas Extras 
a 100%. Neste caso Natal não conta 
para soma de feriados.

Se �ver dúvidas, 
procure o SINDIPOLO.

 TURNO:  PAGAMENTO DOS FERIADOS TRABALHADOS EM 2022
O SINDIPOLO esteve reunido com a BRASKEM para dirimir dúvidas sobre o devido pagamento de Horas Extras dos 

feriados trabalhados (a par�r do nono feriado conforme cláusula no ACT) pelos turneiros em 2022. Estes esclarecimentos são 
abrangentes para todos os demais turneiros do Polo (INNOVA e ARLANXEO‐EPDM), inclusive os que trabalham em turno na 
OXITENO e ARLANXEO‐ESBR .

SALÁRIO INTERINIDADE NA BRASKEM
Também foi pauta nessa reunião do dia 13/01 a cláusula do ACT que 

trata sobre Salário Subs�tuição (interinidade).
Há mais de 3 anos o SINDIPOLO vem cobrando da Braskem que 

cumpra na totalidade essa cláusula do Acordo, visto que a mesma se 
recusa a pagar essa diferença salarial  para alguns casos de subs�tuição, 
alegando que o subs�tuto não cumpre a integralidade da função do 
subs�tuído.

O SINDIPOLO expressou sua indignação e deixou ní�do que 
paciência tem limite, pois este trabalhador que subs�tui deve receber a 
diferença salarial em relação ao início da faixa salarial do subs�tuído, 
conforme consta de forma muito clara no ACT firmado entre 
SINDIPOLO e empresas. 

Nova reunião ficou agendada para , com apoio dos advogados 08/02
para resolver de vez esta questão, que para o SINDIPOLO é descum
primento de Acordo Cole�vo.

CAMPANHA  ALERTA PARA A SAÚDE MENTALJANEIRO BRANCO
O SINDIPOLO, especialmente tendo em vista as situações a que estão expostos diuturnamente os 

trabalhadores/as petroquímicos, que podem causar adoecimento mental, vem somar na campanha do JANEIRO 
BRANCO, com obje�vo de trazer informações e promover um alerta sobre a saúde mental nos ambientes de 
trabalho. Nesse sen�do, está sendo elaborado um EM DIA ESPECIAL sobre o tema, com diversas informações aos 
trabalhadores, como o que é o JANEIRO BRANCO, as relações de trabalho e o impacto na saúde mental, a 
importância do reconhecimento no trabalho, o equilíbrio entre trabalhar e viver para não adoecer, os principais 
desafios na atenção em saúde mental e trabalho, entre outros. 

Este e um tema importante, que diz respeito à saúde e segurança dos trabalhadores petroquímicos e merece 
toda a atenção do SINDIPOLO, mas principalmente das empresas. 
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O SINDIPOLO solicitou reunião 
com a INNOVA para tratar sobre o 
excesso de Hora Extras, efe�vo 
mínimo de mão de obra e Banco de 
Horas no ADM. A reunião foi dia 
13/01 com o Recursos Humanos  e 
teve a par�cipação da representante 
do RH nacional.

Foi explicitada pelo SINDIPOLO 
a preocupação com o número alto de 
horas extras em função do baixo 
efe�vo aliado a baixa senioridade, o 
que causa enorme  preocupação 
com o risco de Acidentes Pessoais e 
Ampliados.

Na interpretação do Sindicato, 
isto ocorreu e vem ocorrendo de
vido a um erro de gestão, por falta de 
uma Polí�ca de valorização e 

mo�vação desta mão obra alta
mente qualificada no conhecimento 
e aliada, principalmente, ao tempo 
de experiência. 

Foi solicitada a apresentação do 
efe�vo, mesmo sabendo que o di
mensionamento deste efe�vo míni
mo cabe ao empregador, porém, este 
deve estar documentado, prin
cipalmente quando relacionado a 
operação normal e emergência das 
plantas Petroquímicas.

Devido aos problemas citados, 
solicitamos ao RH que a comuni
cação por parte de alguns gestores 
seja com mais complacência e em
pa�a no relacionamento com o chão 
de fábrica, para evitar a forte carga de 
estresse e, consequentemente, piora 

da saúde mental destes trabalhado
res. 

O Recurso Humano da INNOVA 
está trabalhando com uma nova 
ferramenta de gestão para avaliação 
e melhoria do clima organizacional 
(Ciclo da Vida). A empresa relatou 
uma nova Polí�ca de promoção à 
saúde para os Brigadistas de R$ 
110,00 mensais para custeio de aca
demia. 

O SINDIPOLO também cobrou 
da empresa a expecta�va dos tra
balhadores rela�va a uma Polí�ca de 
Planos de Cargos e Salários.

Ficou encaminhado um calen
dário de reuniões entre SINDIPOLO 
e empresa, com datas ainda a serem 
agendadas.

A INNOVA NOVAMENTE INNOVANDO

A Direção do SINDIPOLO socializa 
com a Categoria Petroquímica a infor
mação simplificada (não contábil) das 
Receitas e Despesa da en�dade no mês 
de DEZEMBRO/2022. Estes valores serão 
verificados pelo Conselho Fiscal e, pos
teriormente, serão apresentados na 
Assembleia Geral Ordinária de Prestação 
de Contas (AGO), que deverá ocorrer até 
o final do 1º trimestre de 2023. 

Mas, reforçamos que, na necessida
de de qualquer esclarecimento sobre os 
valores, pedimos para que procurem o 
sindicalista do seu local de trabalho ou o 
mais próximo e �re suas dúvidas, que 
também podem ser sanadas pelo email 
sindipolo@sindipolo.org.br. 

DÉFICIT  Como é possível observar 
nos dados acima, as contas do SINDI
POLO fecharam nega�vas. Isto se deu em 
decorrência da ausência das Contri
buições Espontâneas que as empresas 
deixaram de recolher dos trabalhadores 
após a DataBase de Setembro e de 
Outubro. Portanto, desde setembro/2022 
a janeiro/2023 a receita do SINDIPOLO 
ficou a menor em torno de 25%. As Con
tribuições Espontâneas retroa�vas a este 
período devem ser reestabelecidas a par
�r de fevereiro/23. Então, para a DB
Setembro (Arlanxeo), no seu contra
cheque de janeiro/23 estarão as con
tribuições a favor do SINDIPOLO re

troa�vas aos meses de setembro a 
dezembro/22, mais a contribuição do 
próprio mês de janeiro/23. Para a DB
Outubro, no contracheque de feve
reiro/23 estarão as contribuições a favor 
do SINDIPOLO retroa�vas aos meses de 
outubro/22 a janeiro/23, mais a contri
buição do próprio mês de fevereiro/23.

SINDICALIZAÇÕES  Cada nova sin
dicalização de um trabalhador/a petroquí
mico ao seu Sindicato fortalece a repre
sentação cole�va da en�dade frente as 
demandas diretas com as empresas do Po
lo, mas também com outras en�dades co
mo os Ministérios do Trabalho e Previdên
cia, com a SRTRS, com a Jus�ça do Traba
lho, com a sociedade organizada em geral. 

Além deste necessário fortaleci
mento público da en�dade sindical de 
todos os Trabalhadores Petroquímicos 
Gaúchos, o SINDIPOLO, a mensalidade 
de sócio à en�dade, 
que é de apenas 1% 
do Salário Básico, 
diminui progressi
vamente a neces
sidade da Contri
buição Espontânea, 
dando muito mais 
ESTABILIDADE fi
nanceira para o SIN
DIPOLO organizar, 
evoluir e manter as 

C O N Q U I S TA S  desta  importante 
C AT E G O R I A  de  Trabalhadores  e 
Trabalhadoras.

Procure um Sindicalista mais pró
ximo de você e peça a Ficha de Sindi
calização ou entre no site do Sindicato 
( ) e baixe a Ficha de Sinsindipolo.org.br
dica l i zação  e  env ie  pe lo  emai l 
secretaria@sindipolo.org.br, assim 
estará diretamente fortalecendo o 
seu/nosso Acordo Cole�vo de Trabalho 
(ACT), buscando melhorar sua aposen
tadoria e as condições seguras e dignas 
de trabalho.

A saída para melhorar a condição 
individual é a COLETIVIDADE!

INFORME FINANCEIRO SINDIPOLO -  DEZEMBRO/2022

* Este DÉFICIT foi amparado pela frágil reserva técnica cons�tuída há vários anos pelos 
sócios do SINDIPOLO.
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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 90.030130  Fone (51) 3226.0444.

Email: sindipolo@sindipolo.org.br  www.sindipolo.org.br  Jornalista Responsável: Nara Roxo (MTE 6.771) 

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL 2023
Iniciou nesta 

segunda (23) e se 
estende até 28 de 

janeiro mais uma edi
ção do FÓRUM SOCIAL MUNDIAL  
PORTO ALEGRE. A a�vidade está sen
do organizada pelas centrais sindicais, 
sindicatos e movimentos populares. O 
evento regional, com caráter mundial, 
concentrará as a�vidades na Assem
bleia Legisla�va do Estado (ALRS), com 
debates híbridos. 

O SINDIPOLO convida as traba
lhadores e trabalhadores petroquími
cos a par�ciparem das a�vidades, que 
debaterão temas importantes para a 
classe trabalhadora e direitos dos 
cidadãos. 

As a�vidades autoges�onadas 
serão concentradas nos dias 23 e 24; a 
tradicional Marcha de Abertura será 
no dia 25,  às 17h, com concentração 
no Largo Glênio Peres, no centro da 
Capital; os Seminários Internacionais 
nos dias 26 e 27; e o Fes�val Social 
Mundial no dia 28, no Parque da Re
denção. Entre as a�vidades haverá, 
ainda, uma Feira de Economia Solidária, 
na Praça XV de Novembro, centro de 
Porto Alegre. 

SINDICALISMO E 
TRABALHO DECENTE

No , as centrais dia 25, às 9h
sindicais irão promover a mesa “Sindi
calismo e Trabalho Decente – Salário 
Igual para Trabalho Igual". A  a�vida
des acontecerá no Auditório Dante 
Barone, da Assembleia Legisla�va. 

Além desta importante a�vidade, 
outros temas como FSM da Pessoa 
Idosa; Mundo Mul�lateral e o combate 
ao Racismo; Brasil da Esperança: O país 
que Queremos;  Convergência Mundo 
do Trabalho; Luta An�rracista, Popular 
e Periférica; Por um Brasil Feminista; 
Combate à Fome e a Luta Socioam
biental; Direitos Sociais: Educação, 
Cultura, Saúde e Assistência Social; 

Par�cipação Popular e Controle Social;  
entre outros, também farão parte da 
programação do Fórum Social Mun
dial/Porto Alegre/2023.

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

No , será promovida dia 26, às 14h
a mesa de debates “Indústria e 
Desenvolvimento Sustentável”, no 
auditório da CUTRS (Rua Barros Cassal, 
283). O evento tem o apoio do Macros
setor da Indústria da CUTRS, integra
do, também, pelo SINDIPOLO.

O conjunto de todas as a�vidades,  
pode ser acompanhado na programa
ção disponível no site do Fórum Social 
em  h�ps://www.fsm.org.br/

Mais informações Inscrição:: h�ps://www.fsm.org.br/ ‐  h�ps://www.fsm.org.br/inscricao

O SINDIPOLO novamente fechou parceria com o 
Sindicato dos Trabalhadores Telefônicos do RS (SINTTEL
RS) a fim de possibilitar que os trabalhadores sindica
lizados ao SINDIPOLO possam fazer uso da colônia de 
férias  localizada em Rondinha, Arroio do Sal, no litoral 
Norte do Estado.

São apartamentos para até 4 pessoas e apartamentos 
duplos que acomodam até 8 pessoas com preços que 

v a r i a m  d e  R $ 
1 2 0 , 0 0  a t é  R $ 
1 6 0 , 0 0  a  d i á r i a 
(veja  tabela  de 
preços ao lado).

As reservas e 
mais informações 
podem ser feitas via 

secretaria do SINDIPOLO com Luciane, através do telefone 
(51) 3226.0444 ou pelo email secretaria@sindipolo.org.br, 
de segunda à sextafeira, das 9h às 17h.

CONVÊNIO COLÔNIA DE FÉRIAS SINTTEL/RS - SINDIPOLO

RONDINHA VERÃO 2022/2023


