
Rede de Trabalhadores(as) na Braskem

Confederação Nacional do Ramo Químico (CNQ-CUT)



 Uso e abuso de recursos 
públicos para ampliação do 
patrimônio, sem a devida 
contrapartida na geração de 
empregos;

 Milhares de trabalhadores 
demitidos nos últimos 15 anos 
de existência e incorporações

  Discriminação nos benefícios 
negociados nas convenções 
coletivas entre as diferentes 
regiões do País;

segurança, com minimização 
dos acidentes/incidentes. 
Omissão de informações nos 
laudos do Perfil Profissiográfico 
Profissional (PPP) para 
fins de aposentadoria dos 
trabalhadores.

  Concentração da produção 
nacional de resinas 
termoplásticas resultando 
no oligopólio do setor e 
aumento dos preços com 
graves consequências para a 
sociedade;

  Aumento/extensão da jornada 
de trabalho sem o pagamento 
de horas extras, principalmente, 
em paradas de manutenção; 

  Elevado aumento da 
produtividade e faturamento 

sem elevação proporcional do 
valor de PLR. Pelo contrário, 
nos últimos anos vem sendo 
imposta uma PLR cada vez 
menor;

  Descumprimento da legislação 
a exemplo da lei sobre asbestos/
amianto e também do artigo 
8º da Constituição Federal 
que trata da livre associação 
profissional ou sindicalização 

  Disseminação na área de 
produção da ideia machista de 
que as mulheres são incapazes 
de desenvolver a função de 
operadora.

  Imposição de alterações nos 
critérios e “metodologia” da 
passagem de turno, colocando 
em risco a vida dos operadores. 

  Fechamento de várias fábricas 
como Nitrocarbono, Polibrasil e 
Proppet;

  Frequentes tentativas de 
cerceamento e intimidação 
à liberdade de organização 
e manifestação dos 
trabalhadores, com “cercos”, 
ameaças e represálias pelas 
chefias, ações judiciais de 
impedimento através de 
interdito proibitório e em muitos 
casos com aparato policial;

  Multifuncionalidade e 
sobrecarga de atividades após 
redução dos postos de trabalho, 
resultando em aumento de 
estresse e pressão no ambiente 
de trabalho sem ajuste salarial;

  Terceirização em excesso nas 
atividades fins, resultando em 
precarização das condições 
de trabalho que levou a 
intervenção do Ministério 
Público do Trabalho;

  Ocorrência de vários acidentes 
de trabalho inclusive com 
vítimas fatais além de 
vazamento nas unidades da 
empresa, comprometendo 
a segurança patrimonial, 
saúde do trabalhador e o meio 
ambiente;

  Sistemática subnotificações 
de CATs e tentativas de 
distorção nas condições de 






