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SINDIPOLO
CNRQ - CUT

ACIDENTE NA PE5 - BRASKEM

Na manhã do dia 10/02,
quarta-feira passada, os trabalhadores do administrativo que chegavam para suas
jornadas de trabalho, na Unidade da PP1/PP2/PE, encontraram a portaria bloqueada,
que após às 8h foi liberada.
Os sindicatos, SINDIPOLO e
SINDICONSTRUPOLO foram
atrás de mais informações sobre o que estaria ocorrendo.
Em um primeiro momento através dos sindicalistas foi
obtido a informação que havia
ocorrido um vazamento seguido de incêndio (flaschiamento)
no final do turno da zero-hora
em uma das plantas da PE5
(Poli-2), fogo este debelado
pela equipe de emergência PCEM, com o pessoal da Brigada de Emergência. Importante
salientar a boa medida que as
equipe tomaram em bloquear
a portaria, e assim evitar que
mais pessoas ficassem expostas a emergência.

Foi feito contato imediato com a Braskem, que
ainda estava buscando mais
informações sobre o ocorrido, que após informou que
houve vitima neste acidente,
um trabalhador da DHL, operador de empilhadeira, teve
queimaduras de 1° e 2° grau
nos braços e mãos, foi atendido na emergência PAME da
Braskem-Q2 e depois encaminhado ao hospital em Porto Alegre, que até sexta-feira
(ontem) ainda permanecia
hospitalizado.
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O SINDIPOLO, após as
48h do ocorrido ainda não

havia recebido da Braskem
o comunicado do acidente, como determina a
Norma Regulamentadora
NR20, sobre este tipo de
ocorrência dentro da empresa. Tendo que ser informadas questões como
a descrição do acidente,
nome e função da vítima,
procedimento de investigação que será adotado,
medidas
emergenciais,
entre outras observâncias
descritas no item 20.15
desta Norma.
O Sindicato já reiterou formalmente o pedido de cumprimento da
Norma através de informações, mas, mais que
isso, solicitou à Braskem
para participar, em conjunto com a CIPA da Unidade, da investigação
deste acidente.

Tão logo tenhamos uma resposta formal da Braskem sobre o ocorrido,
estaremos informando aos trabalhadores. Também neste momento,
agradecer as equipes do PCEM e da Brigada de Emergência pelas
medidas e ações eficientes tomadas no controle da deste acidente.
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SOMOS TODOS TRABALHADORES. Unidos somos FORTES! Para defender nossas conquistas!

COVID-19 NO POLO
O SINDIPOLO recebeu nesta
sexta-feira, 12/2, das empresas
do Polo Petroquímico/RS através do Sindiquim (Sindicato Patronal) o Quadro semanal com a
atualização dos números de trabalhadores contaminados pela
Covid-19 que estão neste momento afastados para tratamento médico (Quadro abaixo).
No Quadro é visível que o
número de pessoas infectadas
pelo vírus nas unidades da empresa Braskem tem se mantido
em média de 10 afastamentos,
semana passada havia 10 casos,
esta semana subiu para 12.

Na empresa Arlanxeo
ESBR ocorreu algo de mais relevância e preocupação para
os trabalhadores desta unidade, mas também do Polo, pois
estava com zero de contaminados e passou para SETE, todos
da operação. Fizemos contato de
imediato com o Sindiquim/Arlanxeo para tomar conhecimento do
que haveria ocorrida para este
salto de casos na Arlanxeo, visto
que as medidas até o momento
estavam mantendo estes números baixos. A Empresa ainda não
nos deu retorno até este momento, mas por informações repassa-

das pelo Sindicato patronal, ainda
não estaria aplicando a Tabela de
Turno Emergencial de quadro grupos de turno conforme o Acordo
Provisório da Covid (ACT-P). Neste Acordo as empresas se comprometeram de informar com 72
horas de antecedência qualquer
mudança de jornada de trabalho.
Tão logo tenhamos retorno da Arlanxeo ESBR, repassaremos aos
trabalhadores.

CARNAVAL E VACINAÇÃO

O SINDIPOLO reitera seu pedido à Categoria Petroquímica do RS,
a todos os trabalhadores Diretos e
Terceiros do Polo, para neste momento, onde já começou a ser vacinada uma parte da população brasileira através do SUS, pessoal este
da linha de frente da área da saúde, que são os que cuidam de nós,
também já há várias pessoas de
mais idade sendo vacinados. Logo
estarão os demais, ou seja, os trabalhadores abaixo dos 60 anos de
idade. Portanto, a continuidade de
todos os cuidados, uso indiscriminadamente da máscara e do álcool

em gel, evitar aglomerações, seguir
os bons e corretos procedimentos
dentro das empresas ou nos estabelecimento externos como locais
comerciais e socais, assim será evitado o pior que seria ter que ficar
baixado em um hospital ou ainda
ficar em uma UTI entubado.
Recentemente tivemos, infelizmente, os dois primeiros óbitos no setor petroquímico. Uma
companheira da Empresa Innova
em Manaus e outro companheiro
na Braskem da Bahia/Camaçari.
Vamos fazer a nossa parte aqui
no RS, ainda mais neste momen-

to de CARNAVAL. Vamos evitar as
aglomerações, seja dentro ou fora
da empresa, vamos seguir os procedimentos, e se estes não estão
corretos, comunique de imediato
sua CIPA e o SINDIPOLO.
SOLIDARIEDADE
Tem que ser intensificada a pressão nos governantes para agilizarem a chegada de mais vacinas e
fabricação no Brasil e em nossa
Região, assim estaremos imunizados contra a Covid, nos protegendo e aos demais, inclusive nossas
famílias. VACINA JÁ!
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