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JANEIRO BRANCO: CUIDAR DA SAÚDE MENTAL É TAREFA DE TODOS E DE TODAS!

 ACT-TURNO 
ARLANXEO-ESBR

Entre os dias 26 e 28/01 o SIN
DIPOLO realizou as assembleias para 
formação da Pauta Reivindicatória 
com os trabalhadores dos cinco gru
pos de Turno na ArlanxeoESBR.

Num primeiro momento destas 
assembleias foi deba�do sobre o in
teresse dos turneiros da ESBR migra
rem para o Acordo Cole�vo de Traba

lho (ACT) de TURNO da 
Arlanxeo , que faz EPDM
parte do mesmo ACT onde 
estão os turneiros das em
presas Innova e Braskem. Tendo a 
nega�va da maioria dos turneiros da 
ESBR para esta questão, foi deba�do 
sobre a Pauta Reivindicatória, visando 
melhorar o atual Acordo, a ser negoci

ada com a empresa Arlanxeo. Assim 
sendo foi construída a Pauta com as 
contribuições recebidas pelo Google 
Forms, WhatsApp e email e deba�da 
com os trabalhadores em turno.

PRINCIPAIS ITENS DA PAUTA
Transporte de porta a porta sem baldeação no 
deslocamento;
Alimentação sem restrição da quan�dade de proteína;
Toda a HoraExtra deve ser paga. Sem Banco de Horas;
Uma folga ao ano para os Brigadistas e pagamento de 
academia (Gym Pass);
Troca de Turno com dobra;
Estagiários em turno como acompanhamento ao técnico 
de operação. Não realizar manobras solo e não contar para 
o efe�vo mínimo;
Manutenção das demais Cláusulas do ACT.

REUNIÃO COM ARLANXEO
Foi agendada reunião com a empresa ARLANXEO 

e sindicado patronal  SINDIQUIM para o dia , 31/01
quando o SINDIPOLO apresentará a proposta dos 
trabalhadores e, assim, abrir negociação com a em
presa para renovação do ACT de Turno 2022/2024.

O SINDIPOLO espera que esta negociação seja 
breve, pois a maioria dos pontos desta Pauta já são 
pra�cados nas outras unidades da Arlanxeo no Brasil, 
em especial na Arlanxeo EPDM.

Tão logo se tenha fato novo a respeito da 
negociação, o SINDIPOLO estará repassando aos 
trabalhadores.

Foi levado ao conhecimento do RH da ARLANXEO o desvio que vem ocorrendo no cumprimento do Acordo de Turno, 
que,  para o SINDIPOLO, é o descumprimento do ACT de Turno.

 Conforme cláusula do Acordo, os trabalhadores da Arlanxeo EPDM podem fazer até OITO trocas de turno, 
podendo estas serem com DOBRA.
 Outro desvio que vem ocorrendo é com o não pagamento das horasextras realizadas pelos turneiros na EPDM. 
Conforme está no ACT, todas as horasextras devem ser pagas, sem subterfúgios de deslocamento do turneiro para o 
ADM por "MP".
Estas duas questões, já levadas ao conhecimento do RH da 

empresa, devem ser novamente abordados na reunião do dia , 31/1
quando o SINDIPOLO irá se reunir com a ARLANXEO para tratar do 
Acordo de Turno na ESBR.

Não podemos conviver com descumprimento de Acordo. O 
que está firmado no ACT é Lei para os trabalhadores e tem 
que ser cumprido pela empresa, evitando assim possíveis 

passivos trabalhistas! 

ARLANXEO-EPDM - DESCUMPRIMENTO DO ACT DE TURNO 
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O SINDIPOLO foi procurado por 
uma trabalhadora que ter sofrido arguiu 
assédio sexual no ambiente de trabalho 
na BRASKEM. A ví�ma que reservou o 
direito de não se iden�ficar alega ter 
feito uso do Canal de Denúncia 0800 da 
BRASKEM sobre o assédio sofrido e 
não teve retorno até o presente mo
mento. Devido à gravidade desta abo
minável  denúncia o SINDIPOLO pron
tamente solicitou reunião com a empre
sa para obter esclarecimentos. 

ASSÉDIO SEXUAL
No dia 20/1 houve a reunião entre 

representantes da empresa e sindicalis
tas para debater sobre este triste e 
repreensível episódio. Neste encontro a 
empresa reafirmou que toda denúncia 
feita através do canal é tratada e após 
"minuciosa inves�gação" medidas 
cabíveis são tomadas. Foi destacado 
que em alguns casos esta inves�gação 
pode demorar até dois meses e que, ao 
momento de registrar a denúncia é 
gerado um número de protocolo e que 
através deste é possível acompanhar o 
desdobramento da referida denúncia. 
Porém não pode está ferramenta inves
�ga�va do fato não ter de imediato um 
apoio à ví�ma e demorar a ser solucio

nado. Outro problema é que os boatos 
de alguns casos chegam ao chão de 
fábrica antes da conclusão, prejudican
do mais ainda a ví�ma. E quando a 
Denuncia não tem consistência ou não 
é verdadeira, prejudicará o suposto 
acusado. Neste caso, a empresa afir
mou que Denúncias inverídicas tam
bém são tratadas.

As questões de Assédio, a par�r 
setembro, terão que passar pelas CIPAs.

ASSÉDIO MORAL
Na reunião também foi abordado 

um caso de reincidência de assédio 
moral come�do por trabalhador que 
ocupa cargo de liderança na BRASKEM. 
Foi detalhado pelos sindicalistas casos 
reincidentes de assédio moral come�do 
por este chefe com colegas de trabalho 
(neste caso com agravante de ofensas 
de cunho racistas) com trabalhador ter
ceirizado de sua equipe na Q2.

Após esta reunião com a Braskem, 
nova denúncia de Assédio Moral chegou 
ao SINDIPOLO, desta vez envolvendo os 
trabalhadores do setor de Inspeção, 
também na Q2, onde uma chefia da 
Manutenção tratou a equipe com pala
vra deprecia�va.  Sobre este fato, o 
SINDIPOLO pedirá providência imediata 

à Braskem, visto que também esta che
fia é reincidente e precisa mudar sua 
forma desrespeitosa de se relacionar 
com  seus liderados. 

O SINDIPOLO cobrou da empresa 
medidas de combate eficazes a qual
quer �po de Assédio, seja no meio 
ambiente de trabalho, nos transportes 
ou ainda por meio de mídias digitais.

As empresas do Polo têm que di
vulgar de forma ostensia e visível a 
todos os trabalhadores (diretos e tercei
ros) os meios de denúncias contra estes 
crimes. Nos Acordos firmados em 2022 
foi melhorada a cláusula sobre esta 
danosa questão, onde as empresas se 
comprometeram a ter mais palestras e 
treinamento sobre o Assédio para todos 
os trabalhadores, principalmente para 
as chefias.

BRASKEM  - ASSÉDIO SEXUAL, MORAL E RACIAL É CRIME!

No dia 30/1 iniciou mais uma audi
toria de SPIE na INNOVA, que irá até o 
dia 01/02. O SINDIPOLO estará nova
mente par�cipando da auditoria como 
entrevistado e com dois sindicalistas  
Observadores.

AUDITORIA ANTERIOR
Na auditoria de 2022 o SPIE da 

INNOVA teve algumas observações real
çadas pelo Ins�tuto Brasileiro de Petróleo 
 IBP (organismo auditor credenciado 
pelo INMETRO) no que diz respeito ao  
Programa de inspeção; Iden�fica
ção/categoria; Placa de iden�ficação; 
Lacre de PSV além de Preocupações com 
Análise crí�ca. Além de ser no�ficada de 
uma Não Conformidade quanto ao efe�
vo mínimo dos técnicos e engenheiros do 
SPIE, que estava abaixo do permi�do nas 
Portarias do INMETRO, que regulamen
tam esta questão.

PONTOS ABORDADOS 

NESTA AUDITORIA
A Innova anexou em seu plano de 

SPIE as novas Caldeiras, que devem ser 
auditadas, até porque as mesmas con�
nuam com paradas frequentes por 
problemas técnicos ainda remanescen
tes da construção e do projeto.

Outros equipamentos como o tan
que 31TQ16 com deformação após 
teste hidrostá�co, bem como os equi
pamentos 35SI320A ao D com defor
mação, deverão ser verificados. Outros 
problemas como a restrição de vazão e 
até bloqueio de de iner�zação de N2 

alguns tanques também deverão a 
atenção dos auditores do IBP.

SPIE FORTE
O SINDIPOLO tem se reunido com 

a Equipe do SPIE da INNOVA e com os 
responsáveis acima dela, levando e 
cobrando questões de processo, aci

dentes e efe�vo, não só o número de 
técnicos e engenheiros, mas também a 
senioridade da equipe, que só será 
ob�da se a empresa aplicar de fato uma 
polí�ca de valorização e retenção desta 
necessária mão de obra (e mentes), 
pois há muita rota�vidade  na equipe.

Outra questão iden�ficada é a falta 
de autonomia da Equipe de SPIE. O 
SINDIPOLO não tem a certeza que, se a 
Equipe do SPIE recomendar a parada 
de um determinado equipamento, esta 
será atendida.

A Equipe do SPIE da INNOVA está 
qualificada, mas precisa ser respeitada 
e valorizada pela Direção da empresa.

INNOVA - AUDITORIA SPIE 
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Os motoristas de Turno da Turis Silva 
que fazem o transporte dos trabalhado
res em turno das empresas Braskem, 
Innova e ArlanxeoEPDM estão abando
nados por todas elas, até parece que não 
existem, parece que os microônibus 
andam sozinhas sem motoristas!

PROBLEMAS NÃO SÃO POUCOS
Os motoristas estão com dificuldades 

de poder gozar suas merecidas e legais 
férias, pois com o baixo efe�vo de 
motoristas não tem quem possa subs�
tuir o �tular da linha caso �re férias;

O calor "infernal" nas cabines dos 
micros está insuportável, algo tem que 

ser feito. Pois esta condição de trabalho 
está inadequada se analisarmos o que 
reza a NR17 que trata de ergonomia e 
estresse térmico. Esta condição de 
trabalho pode ocasionar um mal súbito 
no motorista e colocar todos os passa
geiros em perigo;

O Vale Alimentação está sendo "sele�‐
vizado" pela empresa, o que gera mais 
descontentamento entre os motoris
tas, além de ser injusto;

Falta de água para estes profissionais. A 
máxima "um copo de água não se 
nega para ninguém" nunca foi tão 
lembrada pelos motorista da Turis Silva. 
Com este calor estonteante tem que 

ser disponibilizada água para os moto
ristas no transbordo.

 
CORRESPONSABILIDADES
As empresas petroquímicas, contra

tantes do Turis Silva, são corresponsáveis 
pelas condições de trabalho destes pro
fissionais, não é possível con�nuar desta 
forma. Pedimos a BRASKEM, INNOVA e 
ARLANXEO que tomem providências 
urgentes para sanar estes problemas, e 
assim, evitar problemas maiores com 
danos a saúde e a vidas dos trabalhado
res envolvidos. São medidas simples e de 
baixo custo que já deveriam estar imple
mentadas!

TURIS SILVA - CONDIÇÕES PREOCUPANTES
Enquanto o patrão cresce, o trabalhador padece!

O SINPACEL, sindicato dos trabalhadores nas indústrias de papel e celu
lose de Guaíba, junto com os trabalhadores da empresa Celupa/Meli�a, 
retomaram a 5ª Turma de trabalho em Turno, que exis�a até 2007, quando a 
empresa decidiu unilateralmente implantar somente 4 Turmas com jornada 
de 6 horas e folgas nos domingos. No entanto, a medida não foi boa para os 
trabalhadores, pois reduziu postos de trabalho e também não foi boa para a 
empresa, que teve perda de matériaprima. 

Há dois anos o SINPACEL iniciou uma negociação para os turneiros traba
lharem 8 horas por dia e as horas excedentes serem pagas como horaextra. 
Finalmente, agora, frente à luta do Sindicato, a empresa reavaliou a questão e foi 
garan�do o retorno da 5ª Turma. O úl�mo Acordo ainda prevê mais um ano com 
4 Turmas e depois o retorno da 5ª Turma.

De acordo com o Sindicato, outras cinco empresas trabalham com 5 
Turmas: a CMPC, onde a 5ª Turma foi garan�da em 2002; a Santher, que 
implantou a 5ª Turma depois de uma greve, em 2007; a Solenis e Minerals, 
que trabalham em regime de compensação (6 dias trabalhados por 4 de folga) 
e a empresa Air Products, que trabalha com 5 Turmas, mas com 6h diárias em 
escala de 6 x 1 e 6 x 2.

5ª TURMA - LUTA PERMANENTE
Ainda há alguns empresários e gestores de empresas de vários setores, 

onde necessita de processo con�nuo na produção, que sonham em retornar 
para o nefasto 4 grupos de trabalho que, com muita luta dos Sindicatos com a 
CUT e demais Centrais sindicais ob�veram na nova Cons�tuição Federal (CF) 
de 1988 a possibilidade da 5ª Turma de trabalho, gerando 20% mais de empre
gos, saúde e segurança para os trabalhadores.

Mesmo com a CF de 1988, os trabalhadores do Polo Petroquímico �veram 
que fazer em 1989 greves para a implantação da 5ª Turma no Polo Petroquími
co/RS. Depois destas lutas, duas empresas do Polo Gaúcho tentaram derrubar a 
5ª Turma, a empresa Odebrecht Química, hoje Braskem e a empresa Oxiteno. 
Ambos os casos gerou passivo trabalhista e foram rever�dos com muita dedica
ção do SINDIPOLO e sua Categoria. Mas esta ganância das empresas deixaram 
marcas nas vidas de muitos trabalhadores Petroquímicos, com problemas crôni
cos de saúde, sequelas por acidentes e contaminações, bem como aniquilamen
to da vida social e familiar de muitos que foram coagidos a trabalharem em 4 
grupos de 12 horas por vários anos. 

A 5ª TURMA, um capítulo da história de lutas da Categoria Petroquímica 
Gaúcha, que deve ser man�do pela atual geração e as futuras!

RETOMADA DA 5º TURMA NA CELUPA/GUAÍBA-RS DHL - TERRORISMO PSICOLÓGICO
A velha prá�ca do terrorismo 

psicológico volta assombrar os 
trabalhadores do ensaque nas 
unidades da Braskem em que a 
DHL atua aqui no Polo Petroquí
mico de Triunfo/RS. Ao Invés de 
inves�r em treinamento e qualifi
cação de seus trabalhadores, a gestão da DHL adota a 
velha prá�ca de punições com suspensão (gancho) e até 
demissão por desvios no preenchimento  das PTs. Uma 
empresa do porte da DHL já deveria saber que a cultura 
de segurança se constrói com inves�mento em treina
mentos, baixa taxa de rota�vidade e principalmente, com 
respeito e valorização dos trabalhadores.

Esta prá�ca nociva adotada pela gestão da empresa 
que administra os setores de ensaque torna o ambiente 
de trabalho insano chegando ao ponto dos operadores 
não quererem mais ser emitente de PT por terem receio 
de sofrer punições como suspensão ou até, demissão.

Além dos problemas acima citados, foi relatado ao 
SINDIPOLO que trabalhadores estão sendo realocados 
de uma unidade para outra sem qualquer treinamento 
prévio. Cabe destacar que são plantas diferentes, siste
mas com tecnologias diferentes e, muitas vezes o opera
dor não estão ambientados, o que aumenta consideravel
mente o risco de acidentes.

BAIXO EFETIVO  Outro fato preocupante é com relação 
ao baixo efe�vo de operadores treinados nas linhas de en
saque. A DHL tem que parar com esta forma sistemá�ca de 
tratar somente as consequências e não as causa. Adotar u
ma polí�ca de valorização e retenção de mão de obra deve 
ser um caminho a ser seguido para equacionar os desvios 
que estão ocorrendo na gestão da DHL. Esta forma coer
ci�va tem que ter um fim antes que alguém se machuque.

A BRASKEM que é a contratante dos serviços da DHL 
não pode ficar com "cara de paisagem" para estes fatos, 
ela é corresponsável e precisa por fim ao terrorismo 
instalado em seus armazéns.

Isso pode ser considerado �picamente uma postura 
de assédio ins�tucional da DHL.
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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) 

FSM/2023: SINDIPOLO PARTICIPOU 
DAS ATIVIDADES

SINDICALISMO E 
TRABALHO DECENTE 

SINDIPOLO par�cipou, dia 25, de 
painel do Fórum Social Mundial/Porto 
Alegre  2023, sobre SINDICALISMO E 
TRABALHO DECENTE. A a�vidade, 
organizada por centrais sindicais e sin
dicatos, lotou o auditório Dante Barone, 
da Assembleia Legisla�va e contou com a 
presença de representantes das centrais 
sindicais e movimentos sindical e social, 
que também �veram espaço para colocar 
suas demandas no decorrer da a�vidade. 
Houve unanimidade com relação ao 
diálogo aberto pelo governo brasileiro ao 
receber mais de 500 sindicalistas no dia 
18, em Brasília, quando foi entregue a 
pauta dos trabalhadores ao governo.

Entre os temas que foram deba�dos 
no painel esteve a atualização da legis
lação trabalhista, valorização do salário
mínimo, fortalecimento da representação 
sindical, igualdade salarial entre homens e 
mulheres e defesa da democracia.

A a�vidade contou com a presença 
do Secretário Nacional da Economia 
Solidária, Gilberto Carvalho, representan
do o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. 
Segundo ele, a determinação prioritária 
do presidente Lula para os trabalhadores 
é de unidade na defesa de um novo 
modelo de crescimento, com distribuição 
de renda. Mas destacou que isso só será 
possível com trabalhadores e movimen
tos sociais fazendo sua parte. Lembrou 

que este é um governo de coalisão e que 
haverá uma constante disputa entre 
capital e trabalho, daí a necessidade de os 
trabalhadores pressionarem por suas 
pautas e ocuparem espaços. Ele frisou 
que a atuação do governo frente à grave 
situação do povo indígena Yanomami, o 
encontro com os sindicalistas e as 
mudanças no comando das forças 
armadas já mostraram o caminho pro
posto pelo governo. 

MUDANÇAS NA 
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
O representante do governo tam

bém falou sobre a renovação das formas 
de mobilização dos/as trabalhadores/as e 
informou que as propostas de atualização 
de normas trabalhistas e o novo fator de 
correção do saláriomínimo devem estar 
prontas em cerca de 90 dias. Além destes 
dois temas, também há um Grupo de 
Trabalho tratando da negociação cole�va 
entre trabalhadores e empresas. 

Presente também ao encontro, o 
diretor da Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses (CGTPIN), 
destacou a ofensiva mundial do capital na 
dominação dos estados nacionais 
precarizando o trabalho e os serviços pú
blicos para garan�r mais lucros e con
centração de riqueza.

MARCHA DE ABERTURA 
Dirigentes do SINDIPOLO também 

par�ciparam, no dia 25, da Marcha de 
abertura do Fórum Social Mundial/POA  

2023, que reuniu milhares de pessoas em 
caminhada pelas ruas centrais da Capital. 
Representações de diversos segmentos 
sociais, como indígenas, quilombolas, 
ambientalistas, sindicalistas, agricultores 
familiares, parlamentares, ar�stas, traba
lhadoras e trabalhadores, encheram as 
ruas com faixas, cartazes e palavras de 
ordem em defesa da Democracia, dos 
Direitos dos Povos e do Planeta. Também 
foram expostas outras demandas da 
Classe Trabalhadora como a luta contra as 
priva�zações, a defesa dos povos ori
ginários, o fortalecimento do SUS, da 
água como um bem público, direitos para 
os trabalhadores em aplica�vos, respeito 
as minorias, inves�mentos em educação 
e saúde, entre outras questões. 

REINDUSTRIALIZAÇÃO  COM JUSTIÇA SOCIAL
Na sextafeira (27), sindicalistas do SINDIPOLO par�ciparam da Oficina “Indústria e Sustentabilidade”, que debateu o futuro da 

indústria no Brasil. A a�vidade foi organizada pela IndustriALLBrasil, Macrossetor da Indústria da CUT e CNQ, no qual o SINDIPOLO 
faz parte, e demais sindicatos dos setores que compõem o Marcrossetor/RS. 

Entre os principais temas discu�dos, esteve a reindustrialização do Brasil e a discussão do desenvolvimento industrial, com 
trabalho decente e geração de empregos com jus�ça social e ambiental. 

O presidente da IndustriALLBrasil, Aroaldo de Oliveira, frisou que é necessário não somente pensar a indústria, mas como ela 
servirá ao povo brasileiro, por exemplo, distribuindo renda e levando melhores 
condições de vida para as pessoas, com sustentabilidade, visando as questões 
ambientais, econômicas e sociais. 

Já o Secretário de Organização e Polí�ca Sindical da CUTRS, Claudir 
Nespolo, destacou que a indústria é estratégia para solucionar os problemas da 
população. Segundo ele, existem muitas áreas que podem ajudar o Brasil a 
crescer, como a indústria da saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura 
e mobilidade urbana, por exemplo. 


