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TURNEIROS DA ARLANXEO REJEITAM
PROPOSTA DE ACORDO EM SEPARADO
A decisão das assembleias expressa a vontade da maioria dos
turneiros da Arlanxeo. Ela é soberana e deve ser respeitada

N

as
assembleias
de apreciação de
propostas da Arlanxeo para acordo de turno
e acordo em separado, os
trabalhadores rejeitaram o
que foi apresentado pela empresa. Tanto a proposta de
acordo propriamente dita,
como a intenção da empresa
de que o acordo fosse separado do atual que contempla
os trabalhadores da Arlanxeo
HPE, da Braskem e da Innova.
A decisão dos turneiros
da Arlanxeo deixa claro que
querem um acordo de tur-

no junto com os turneiros da
Innova e da Braskem. Apesar da pressão interna com
constantes reuniões que tentavam convencer os trabalhadores das “vantagens” da
proposta da empresa.
O principal motivo da
rejeição é o fato de ser um
acordo em separado, pois dificulta melhorias no acordo
e impõe condições de negociação que facilitam a retirada de direitos. A votação foi
muito representativa com
82 votantes, dos quais 45
(54,87%) rejeitaram.

Na segunda-feira, 08, o
Sindicato formalizou à empresa a decisão dos trabalhadores da Arlanxeo em
relação ao acordo de turno.
No mesmo encontro a empresa, ignorando o que
foi decidido, apresentou
uma proposta de acordo
de turno somente para
os turneiros da TSR. Após
o que foi apresentado, o
Sindicato reiterou que o
resultado das assembleias
é soberano e será rigorosamente seguido. O Sindicato é a entidade que

OCUPA BRASÍLIA CONTRA AS REFORMAS

As Centrais Sindicais
anunciaram na quinta-feira
(04), mais uma nova iniciativa de pressão contra as
Reformas da Previdência e
Trabalhista. As entidades divulgaram a "MARCHA OCUPA
BRASÍLIA”, que acontecerá
no dia 24 de maio. Durante
os próximos dias, nesta semana e na próxima, os sindicatos e suas bases irão pressionar os parlamentares nos
aeroportos em seus estados
de origem e também na região onde concentram seus

votos. Dirigentes das centrais
sindicais irão à Brasília para
debater com parlamentares
indecisos sobre seus votos

nas reformas. A hora de lutar é agora. Ou reagimos ou
morreremos trabalhando e
sem qualquer direito.

representa os trabalhadores
e não só por princípio, mas
também porque é sua obrigação respeitar o que é decidido pelos trabalhadores.

ACIDENTE
NA OXITENO

NA OCORRÊNCIA
TRABALHADOR
FOI ATINGIDO
POR UM JATO DE
ÁCIDO ACÉTICO
NO ROSTO, AFETANDO O OLHO
ESQUERDO
Leia mais na pág 03
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VIII CONGRESSO DA CNQ: ASSEMBLEIAS PARA ESCOLHER DELEGADOS

O Sindipolo convoca os trabalhadores e trabalhadoras
para assembleia de escolha
dos delegados a ser realizada no dia 18 de maio de
2017, às 18h, na sede da Entidade, situada na Avenida

Julio Castilhos, 596 – 8º Andar – Centro - Porto Alegre.
Os delegados escolhidos participarão do VIII Congresso
da Confederação Nacional
do Ramo Químico – CNQ. No
nosso caso, pelo número de
sócios do Sindipolo, temos
direito a dois delegados (as)
que devem ser respeitados a
cota de gêneros de 50%.
O Congresso da CNQ
será realizado nos dias 12, 13
e 14 de julho.

No Congresso serão tratados os seguintes temas:
Conjuntura política e econômica em âmbito Internacional, Nacional e Setorial;
Balanço da gestão e do atual
mandato e papel da CNQ no
cenário nacional e internacional; Questão do emprego,
jornada de trabalho, formação sindical, campanhas e
mobilizações, processos negociais, entre outros temas;
As reformas, Projetos de Lei

e demais assuntos contra a
classe trabalhadora em apreciação na Câmara Federal e no
Congresso Nacional;Discutir
e deliberar a estrutura e a organização sindical;Deliberar
sobre alterações estatutárias
e funcionamento da Direção
Nacional da CNQ; Debater
temas transversais: Juventude, Mulheres, Racial, LGBT,
Aposentados, Previdência,
Formação Sindical, etc.; Instituir Plano de Ação e Lutas.

ELEIÇÃO NO SINDIPOLO COM CHAPA ÚNICA

Isto aumenta a responsabilidade dos trabalhadores em garantir
uma grande participação no processo eleitoral, não só pelo quórum,
mas fundamentalmente
para dar respaldo a atuação sindical

Encerrou dia 2 de maio
o prazo para inscrições de
chapas a concorrerem na
eleição do Sindipolo que definirá a direção do Sindicato
para o período 2017/2020.
A eleição, que ocorre nos
dias 6 e 7 de junho terá apenas uma chapa concorrendo
– a chapa 1 – MAS – MOVIMENTO DE AÇÃO SINDICAL.
Esta situação aumenta a

responsabilidade dos trabalhadores em relação ao
processo eleitoral. Trata-se
de não apenas garantir o
quórum para validar a eleição, mas de assegurar o amplo apoio ao sindicato em
sua atuação na defesa dos
direitos dos trabalhadores.
Especialmente nestes tempos onde os ataques a direitos são constantes e com
o andamento acelerado no
Congresso das reformas da
previdência e trabalhista do
governo ilegítimo de Michel
Temer, é fundamental sindicatos fortes, que efetivamente representem a maioria dos trabalhadores e que
lutem ao seu lado na defesa
dos direitos.

AUDITORIA DE SPIE NA VIDEOLAR INNOVA
Atendendo as disposições
estabelecidas no texto da
Norma
Regulamentadora
de Segurança Nº 13 (NR 13)
Caldeiras, Vasos de Pressão
e Tubulações em seu Anexo II e nas Portarias do INMETRO N° 537 (Instrução
Normativa) e Portaria N° 582
(Requisitos de Avaliação da
Conformidade) para Serviços Próprios de Inspeção
de Equipamentos - SPIE, o
SINDIPOLO participa da Auditoria de Manutenção 2 na
Videolar Innova, no período

de 09 a 12 de maio de 2017,
representando os trabalhadores neste processo na reunião de abertura, na entrevista com os Auditores e na
reunião de encerramento.
A participação sempre
efetiva da Direção do SINDIPOLO em todos os processos de certificação do SPIE
no Pólo, se constitui como
uma forte trincheira na luta
pela segurança operacional e
conseqüentemente pela integridade física dos trabalhadores no local de trabalho.

EDITAL DE INSCRIÇÃO DE CHAPA

A Comissão Eleitoral, eleita em Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, realizada em 06 de abril de 2017, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pelos artigos 67º e seguintes do Estatuto Social do
SINDIPOLO, faz saber:
1. Foi inscrita uma chapa com a seguinte nominata:
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente - Gerson Antônio Borba
Vice-presidente - Carlos Eitor Machado Rodrigues
Secretário Geral - Gilberto da Silva
2º Secretário - Ademir Flores
Secretário de Finanças - Pedro Paulo Ferreira
2º Secretário de Finanças - Marcelo Petruzzellis
Secretário de Comunicação - Serafim Alves
2º Secretário de Comunicação - André Agostini Caumo
Secretário de Formação - Elgio Alende Lopes
2º Secretário de Formação - Vilmar Bortolini
Secretário de Saúde, Seg. no Trab. e M. Amb. - Gerson Medeiros
Cardoso
2ºSecretário de Saúde, Seg. no Trab. e M. Amb. - Jorge Luiz Gomes
Honório
Secretário de Cultura, Lazer e Esporte - Adilson João Pereira
2º Secretário de Cultura, Lazer e Esporte - Edson Batista Bueno
Secretário Jurídico - Jorge Eduardo Knorst
2º Secretário Jurídico - Lacy José Garcia
Secretário de Previdência e Aposentados - Paulo Jorge Lucas
Marques
2º Secretário de Previdência e Aposentados - Paulo Roberto do
Nascimento
Secretário de Relações Institucionais - Saraí Maria. Parodi de Azambuja Susin
2º Secretário de Relações Institucionais - Ivonei Arnt
CONSELHO FISCAL
Otávio Rodrigues da Silva
Felipe Nery da Silveira
Luiz Henrique da Silva
2. O prazo para impugnação de qualquer dos candidatos inscritos
está previsto no Estatuto Social do SINDIPOLO, que se encontra à
disposição dos interessados na secretaria do sindicato.
3. As impugnações poderão ser feitas na secretaria do sindicato até
as 18h do dia 11 de maio de 2017.
4. Outras informações podem ser obtidas na secretaria do sindicato,
na Av.Júlio de Castilhos, 596 – 8º andar, em Porto Alegre, ou pelo
telefone (51) 3226-0444, ou (51)3228-7547.
Porto Alegre, 06 de maio de 2017.
Paulo Fernando Alves de Farias
Presidente da Comissão Eleitoral
Esse edital foi publicado no Jornal Correio do Povo no dia 06/06/2017
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VISITA DA COMISSÃO ESTADUAL DO BENZENO
Na visita da CEBz RS no SITEL foram vistoriadas a instalação da unidade de filtragem biológica

Na última quinta-feira,
04 de maio, aconteceu a visita técnica da Comissão Estadual do Benzeno - CEBz RS
no SITEL/CORSAN. A Comissão, que é formada por três
bancadas
-Trabalhadores,
Governo e Patrões - debateu
e vistoriou a instalação da
unidade de filtragem biológica dos Compostos Orgânicos
Voláteis (VOCs), que está em

implementação na entrada
do processo do tratamento dos efluentes líquidos na
área do SITEL. Estes efluentes, oriundos das empresas
do Polo, carregam hidrocarbonetos (HC's), e entre eles
o Benzeno, que é consumado pelo Ministério do Trabalho como cancerígeno.
Na apresentação do SITEL à
Comissão, ficou exposto que
há a presença do Benzeno
nas áreas de tratamento de
efluentes e suas proximidades, faltando inserir o risco
no ASO (Atestado de Saúde
Ocupacional) destes trabalhadores. A exposição ao
Benzeno não há nível seguro
a saúde, sendo ele considerado um risco qualitativo e não

A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO DOS
TRABALHADORES EM SEUS SINDICATOS
No Brasil, os sindicatos são atores sociais que
reivindicam e organizam a
classe trabalhadora no contexto de uma democracia
representativa e também
participativa, como previsto na Constituição Federal
de 1988.
Os sindicatos são organizações de representação
dos interesses dos sempre
desigual e conflituoso, entre capital e trabalho. Nascem na primeira metade do
século 19 como reação às
precárias condições de trabalho e remuneração a que
estão submetidos os trabalhadores no capitalismo.
Ao final do século 19,
os sindicatos obtiveram reconhecimento institucional
nos principais países industrializados. Desde então,
têm exercido papel fundamental na organização da
classe trabalhadora para
a luta por uma sociedade

mais justa e democrática,
pressionando pela ampliação dos limites dos direitos
individuais e coletivos ainda
hoje estreitos em muitos países, entre os quais o Brasil.
Com vistas à também
contribuir com a educação política da sociedade
brasileira, o Departamento
Intersindical de Assessoria
Parlamentar (DIAP) editou
a cartilha, com perguntas
e respostas, para que serve e o que faz o movimento sindical.
A publicação tem o objetivo de estimular ações
de cidadania e despertar
os trabalhadores para a
importância da militância
sindical, chamando atenção
para o papel dos sindicatos
na construção de consciência da classe trabalhadora
e, em consequência, na organização e fortalecimento
das bases sociais da democracia.

quantitativo, ou seja, qualquer quantidade de benzeno
(ppm ou ppb) afeta a saúde
das pessoas expostas.
O propósito da CEBz
nestas visitas técnicas nas
áreas industriais e administrativas das empresas é avaliar as melhorias tecnológicas
na prevenção contra a exposição dos trabalhadores e da
comunidade circunvizinha ao
Benzeno.
Na visita, a bancada do
governo representada pela
SRTE/RS foi criteriosa na
análise da eficiência do tal
"filtro". A bancada dos trabalhadores, com a atuação do
Sindiágua, foi firme nos seus
estudos e observações sobre
o tema e cobrou fortemente

que a Corsan/Sitel reconheça
definitivamente a presença
do Benzeno nestas áreas e
coloque no ASO este Risco/
exposição.
A bancada dos trabalhadores estava representada
pelos sindicatos - Sindipolo,
Sindiágua-RS, Sindiconstrupolo e Sindipetro-RS. Os GTBs
das Cipas da UNIB/Braskem,
Innova, RIP, Thorga, Petrobras/REFAP e Sitel/Corsan
participaram deste Encontro.
Só a atuação conjunta
dos Sindicatos e CIPAs/GTBs
irão fazer as empresas avançarem em melhores condições no ambiente de trabalho e assim ser realmente
preventivo à saúde dos trabalhadores.

ACIDENTE NA OXITENO

Na ocorrência trabalhador foi atingido por um jato de
ácido acético no rosto afetando o olho esquerdo
Na madrugada do dia
30 de abril houve um acidente na Oxiteno onde um
trabalhador da operação
teve um jato de ácido acético no rosto, sendo atingido
o olho esquerdo. O trabalhador ao tentar fazer uma
coleta na descarga de uma
bomba dosadora foi atingido pelo jato de ácido porque
a coleta era feita através de
uma mangueira de vinil conectada a descarga da bomba que estava obstruída. Ao
abrir a válvula da descarga,
em determinado momento,
houve a desobstrução da
mangueira que ao provocar
um jato bruto “chicoteou”
e atingiu lançando ácido no
rosto do trabalhador e atingindo o seu olho. O trabalhador foi encaminhado ao
atendimento de emergência na Braskem Unib e posteriormente levado para o
banco de olhos. No momento do acidente o trabalhador
teve perda total da visão,

mas durante a semana passada teve uma melhora na
recuperação da visão, mas
continua com o tratamento
permanecendo afastado do
trabalho.
Este acidente que poderia ter consequências
mais graves, dependendo
do produto que era bombeado pela bomba, deixa
muitos questionamentos.
Um deles é como uma
bomba, mesmo sendo dosadora, tem na sua descarga uma mangueira de vinil
para coletas. Nas demais
bombas a coleta é feita pela
sucção, minimizando eventuais acidentes.
Outra questão que devem ser considerada nessa
ocorrência é o acúmulo de
função.
O Sindicato já encaminhou à empresa um pedido
formal de que um dirigente
sindical participe da comissão que vai analisar essa
ocorrência.
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OS EMPRESÁRIOS SÃO OS AUTORES DA REFORMA TRABALHISTA

Lobistas de associações empresariais são os verdadeiros autores de uma
em cada três propostas de mudanças
apresentadas por parlamentares na discussão da Reforma Trabalhista. Os textos
defendem interesses patronais e foram
protocolados por 20 deputados como se
tivessem sido elaborados por seus gabinetes. Mais da metade dessas propostas
foi incorporada ao texto apoiado pelo

Palácio do Planalto e que será votado
pelo plenário da Câmara.
O site The Intercept Brasil examinou as 850 emendas apresentadas por
82 deputados durante a discussão do
projeto na comissão especial da Reforma Trabalhista.
Dessas propostas de “aperfeiçoamento”, 292 (34,3%) foram integralmente redigidas em computadores de
representantes da Confederação Nacional do Transporte (CNT), da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), da Confederação Nacional da
Indústria (CNI) e da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística
(NTC&Logística).
O deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), relator da reforma na comissão especial formada em fevereiro para

MAIS UM GOLPE CONTRA OS TRABALHADORES

Na última quarta-feira (03) a turma
de Temer disparou mais um golpe contra
os brasileiros. A comissão especial, criada para discutir esse tema na Câmara
dos Deputados aprovou, com 23 votos
a favor e 14 contra, o texto principal da
Reforma da Previdência. Agora, o texto
segue para o plenário da Câmara. Nessa
fase, precisará da aprovação de 308 dos
513 deputados em dois turnos de votação. Em seguida, a proposta será analisada no Senado, onde precisará passar
pelo mesmo trâmite. Esse projeto é uma
das prioridades do governo ilegítimo

do golpista Temer, que vem usando do
poder de barganhas e chantagens para
garantir a aprovação dessa Reforma,
como a punição de deputados "infiéis"
com a exoneração de indicados políticos; concessões para suavizar o texto; a
liberação de emendas parlamentares e
até a troca de membros que não acompanharam as discussões na comissão,
mas que têm voto assegurado por sua
aprovação.
A metodologia que os golpistas
usam para justificar a Reforma da Previdência contrariam a análise realizada
por técnicos na área. Especialistas da
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip), trabalharam em colaboração com o Departamento Intersindical de Estatística e
Estudo Socioeconômicos (Dieese) e com
o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na Área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial (SindCT).
Segundo os analistas, o governo não
apresentou as fontes de muitos dos números utilizados, nem explicou quais os
cálculos e fórmulas matemáticas foram
utilizados para se chegar às previsões
catastróficas que justificariam os cortes
drásticos na Previdência Social.

discutir a proposta do governo, decidiu
incorporar 52,4% dessas emendas, total
ou parcialmente, ao projeto substitutivo. Elas foram apresentadas por deputados do PMDB, PSDB, PP, PTB, SD, PSD,
PR e PPS – todos da base do governo
de Michel Temer. Reforçando o artificialismo das emendas, metade desses
parlamentares que assinaram embaixo
dos textos escritos por assessores das
entidades sequer integrava a comissão
especial, nem mesmo como suplente.
As propostas encampadas pelos deputados modificam a CLT e atacam os
direitos dos trabalhadores. O texto original enviado pelo governo alterava sete
artigos das leis. O substitutivo de Rogério Marinho, contando com as emendas,
mexe em 104 artigos, entre modificações, exclusões e adições.

CARA DE PAU
O relator da reforma trabalhista do governo Michel Temer, deputado federal Rogério Marinho (PSDB-RN), está sendo investigado em
um inquérito aberto no Supremo
Tribunal Federal (STF) por seu envolvimento em uma empresa terceirizada que coagia funcionários
demitidos a renunciar às verbas
rescisórias e a devolver a multa do
FGTS. Por meio das fraudes, a companhia se apropriou ilegalmente de
R$ 338 mil reais devidos a mais de
150 trabalhadores, afirma o Ministério Público do Trabalho (MPT). O
inquérito 3386 aponta indícios de
que o tucano mantém sociedade
com Francisco das Chagas de Souza Ribeiro, responsável pela gestão
da Preservice Recursos Humanos,
A Preservice é uma tradicional fornecedora de mão de obra terceirizada – porteiros, faxineiros e cozinheiros – para o poder público em
Natal, capital do Estado do relator.
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