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Regras que salvam VIDAS 
(Live-Saving Rules)

O sindicato recebeu várias ligações referente a atitudes na AKZONOBEL relacionadas a 
trabalhadores realizando serviços em área insegura.
Na última semana, mesmo sem o devido funcionamento do exaustor, os trabalhadores continuavam 
a produção apesar da falta do EPC (Equipamento de Proteção Coletiva), trazendo sérios riscos à 
saúde.
Sabemos que a NR 5 e a Convenção Coletiva dizem que onde houver risco à saúde e à integridade 
física do trabalhador, a realização dos serviços deve ser paralisada.
Infelizmente sabemos que a situação econômica do país não é das melhores, os assédios vem 
acontecendo de forma avassaladora nas empresas, impondo aos trabalhadores a realização de 
serviços que desrespeitam os códigos de conduta da empresa: Regras que Salvam Vidas - com o 
nosso princípio de ouro (Golden Principle).
Ao entrar na empresa recebemos instruções e vemos vídeos de segurança para cumprir as regras 
do grupo AkzoNobel para a segurança de todos. Mas isso não teve validade.

Olhe o que diz a Convenção Coletiva do Sindicato dos Químicos do ABC:
• CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - DIREITO DE RECUSA AO TRABALHO POR 
RISCO GRAVE OU IMINENTE

Quando o trabalhador, no exercício de sua função, entender que sua vida ou integridade física 
se encontram em risco, pela falta de medidas adequadas de proteção no posto de trabalho, 
poderá suspender a realização da respectiva operação (o próprio trabalho), comunicando 
imediatamente tal fato ao seu superior hierárquico, a um membro da CIPA e ao setor de 
segurança, higiene e medicina do trabalho da empresa, cabendo a este último investigar 
eventuais condições inseguras, sem prejuízo das atribuições da CIPA, previstas na NR 5.

Não deixe que isso aconteça mais. Denuncie para a CIPA e ao Sindicato se estiver sendo assediado 
moralmente, o que é crime. Você poderá denunciar pelo SpeakUp! ou no 0800 8911667
Ficaremos de olho e vamos cobrar o cumprimento do nosso código de conduta e as leis trabalhista: 
Princípio de ouro (Golden Principle)

Sergio Carasso - Dirigente Sindical



Trabalhadores(as) + Sindicato: 
juNTOS SOmOS fOrTES!

Preencha a ficha abaixo e entregue a um diretor do Sindicato

VEjA QuANTOS mOTIVOS VOCÊ 
TEm PArA SE ASSOCIAr
• Médico do trabalho
• Cursos e oficinas
• Advogados trabalhista, civil e previdenciário
• Informações (boletins impressos e digitais)
• Convênio com colégios e faculdades
• Convênios com clínicas médicas e clínicas odontológicas
• Colônias de Férias para sócios e familiares em Caraguatatuba, no litoral norte e 
também em Solemar, na Praia Grande


