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Em encontro   dos trabalhadores
das empresas petroquímicas  Quattor
e Braskem, coordenado pelaCNQ-
CUT( Confederação Nacional do
Ramo Químico),  e com o apoio da
ICEM (Federação Internacional dos
Sindicatos da Química, Energia e
Mineração), foi aprovado, por
unanimidade, a refundação de uma
única rede, denominada  Rede de
Trabalhadores da Nova Braskem.

Ela é o resultado da unificação das
redes até  então existentes nas
empresas  envolv idas  na fusão
Braskem/Petrobras.

A decisão surgiu após  intensos
debates, com a participação de re-
presentações da categoria petro-
química dos estados do Rio Grande do
Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e
Alagoas. Estavam também presentes
representantes da CUT, da CNQ e da
Intersindical.

Setor Petroquímico hoje
Os trabalhadores analisaram as

mudanças que vêm ocorrendo no setor
petroquímico nos últimos anos, com

a Braskem assumindo praticamente o
monopólio no setor, através de uma
fusão com a Petrobrás.  Entretanto,
mesmo  tendo participação  acionária
importante e com investimentos de
milhões de reais, a Petrobrás
desempenhará apenas o papel de mera
coadjuvante nesse processo.

No encontro foram relatados os
muitos problemas existentes nas
unidades, da Braskem,  alguns deles
comuns a todas elas.

Hoje, segundo os trabalhadores, o
ritmo de trabalho está cada vez mais
intenso, as relações são extremamente
autoritárias, predominam gritantes
desigualdades entre as fábricas das
diversas regiões brasileiras, além de
prevalecer uma política perversa de
tentativa de retirar direitos, benefícios
e conquistas sociais, precarizando cada
vez mais as condições de trabalho e
rebaixando ganhos e salários dos
trabalhadores.

Essa política adotada pela Bras-
kem,  acentuada à medida que ela vai
tornando-se a única empresa do setor,
produz entre outros resultados o agra-
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vamento das condições de segurança
no trabalho e o aumento de problemas
de saúde entre os funcionários e
funcionárias.

Saúde e Segurança
Como forma de responder a essa

questão urgente, uma das primeiras
atividades da rede de trabalhadores,
em conjunto com os sindicatos, e
centrais, será a de participar do
Encontro Nacional sobre Segurança e
Saúde nos Ambientes de Trabalho na
Braskem.

A atividade tem como objetivo
fortalecer o movimento sindical e a
organização da rede de  trabalhadores,
através de ações unificadas.

O evento acontecerá  no dia 10 de
junho, na sede do Sindipolo-Rs.  Estão
confirmadas presenças de represen-
tantes de órgãos públicos, responsáveis
pela fiscalização de problemas relativos
à saúde e segurança no trabalho.

A participação é aberta para todas
as bases sindicais que tenham interesse
em discutir esse importante tema.

Os participantes
do encontro

realizado no dia
5 de maio que

resultou na
refundação da

Rede de
Trabalhadores

na Nova
Braskem

Ademir Flores



Iniciar uma política de ampliação da Rede
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Além da participação no Encontro do Rio Grande
do Sul, ficaram definidas outras tarefas imediatas. Entre
elas, está a formalização da Rede de Trabalhadores na
Nova Braskem, junto à empresa, o que deverá ocorrer
até o final do mês de maio.

Foi ainda definida a elaboração de uma proposta

Veja as próximas ações da Rede de Trabalhadores
de pauta coletiva nacional a ser debatida e analisada
pela Rede de Trabalhadores para se tornar uma proposta
de acordo coletivo nacional.

Na ocasião , foram debatidos alguns pontos que
deverão necessariamente constar nessa proposta, entre
eles, destacamos:

- Reconhecimento imediato da Rede;

- Estabilidade no emprego;

- Saúde, segurança e meio ambiente;

- Valorização dos salários;

- Plano de cargos, salários e benefícios;

- Plano de Previdência Complementar;

- Programa unificado de Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

- Pela não redução de benefícios;

- Participação dos trabalhadores no Conselho da empresa para definição dos rumos da Braskem;

- Debate sobre a política de gestão empresarial;

- Debate e definição sobre relações de trabalho e sindical;

- Debate sobre o problema das terceirizações;

- Por uma política de redução da jornada de trabalho sem redução de salários.

Definiu-se ainda que serão

estabelecidos contatos para am-

pliar a representação da Rede de

Trabalhadores na Nova Braskem,

garantindo a participação de todas

as unidades da empresa em

território nacional, como forma de

garantir uma  representatividade

ainda maior à organização.

 Além disso, outras re-

presentações sindicais, que atuam

nas unidades da Braskem lo-

calizadas no México, Estados

Unidos e Venezuela, serão também

contatadas.

O encontro discutiu também alguns pontos para uma pré-pauta básica
que será referência  para a constituição de uma proposta de acordo

coletivo nacional
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