08 a 14/07/2018

Nº 1872
SOMOS TODOS TRABALHADORES. Unidos somos FORTES! Para defender nossas conquistas!

PAGAMENTO DA DECENAL

Nesta primeira etapa
serão pagas as parcelas vencidas das gratificações decenais, para os trabalhadores
que haviam recebido ao menos uma gratificação a época
da antiga Ipiranga. Estamos
efetuando o fechamento dos
cálculos atualizados e os documentos necessários para efetivação dos pagamentos. Nossa previsão é de iniciar o pagamento aos contemplados, no máximo, até final de julho.
Os honorários a serem pagos pelos sindicalizados serão de
10% para a assessoria jurídica e de 3% para o perito, e para os não
sindicalizados de 15% para o advogado e de 3% para o perito.
Os pagamento do DSR continuam
sendo feitos no Sindipolo no horário
das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira. Estamos mantendo a lista atualizada com os nomes dos beneficiários
que ainda não receberam no site do
Sindicato (www.sindipolo.org.br). Solicitamos a quem souber/
conhecer algum participante da ação, é importante avisar.
Estão recebendo o DSR os trabalhadores da então Copesul, hoje Braskem Q2, que trabalhavam na empresa entre
maio/2005 e setembro/2008, que faziam e que recebiam as
Horas Extras efetuadas.

ACORDOS 2017 NA ARLANXEO
AINDA NÃO FORAM FECHADOS

Em Duque de Caxias (RJ) e Cabo de Santo Agostinho (PE)
os acordos aditivos ainda não foram fechados, ao contrário
do Polo de Triunfo onde foi acordado reajuste salarial pelo
INPC do período, 1,73%.
Em Cabo de Santo Agostinho os trabalhadores estão pedindo um salário bruto de abono, além do reajuste de 1,73%
e há assembleia marcada para o próximo dia 12 de julho.
Em Duque de Caxias reivindicam o reajuste pelo IPCA do
período (set/2016 a ago/2017) que foi de 2,46%, além de 5%
de reajuste em benefícios e 20% de reajuste no “auxílio OMO”.
Em ambas as unidades, a empresa aplicou reajuste de
1,73% como adiantamento.
Em tempos de anúncios de grandes investimentos não é
compreensível a inflexibilidade da empresa. É bom lembrar que
faltam dois meses para o início do novo período de negociação.

37 ANOS DO SINDIPOLO

No dia 21 de julho, o
SINDIPOLO completa 37
anos de sua fundação.
Para marcar a data, será
realizada na sede da entidade, em Porto Alegre,
uma atividade para cele- Foto ilustrativa: 35 anos do Sindicato
brar as quase quatro décadas de lutas e conquista dos petroquímicos.
A atividade será realizada no dia 20 de julho, às 18h30,
no Sindicato. É uma oportunidade de confraternização e integração entre os trabalhadores e familiares e, após, será servido um coquetel. TODOS OS TRABALHADORES E FAMILIARES
ESTÃO DESDE JÁ CONVIDADOS.

REAJUSTE DOS
PLANOS DE SAÚDE

Temer "presenteia" planos de saúde com reajuste de 10% válido até 2019. A medida também permite a cobrança de percentual de 40% a título de coparticipação por procedimento.
Este reajuste "presenteado" pelo governo às seguradoras
de saúde está preocupando os trabalhadores, em especial, os
aposentados da Braskem, que pagam o plano integral e que
leva muitos a serem obrigados a sair do plano por não terem
condições de manter.
Entre as preocupações também estão os inúmeros problemas de atendimento pelo Plano Bradesco, que vêm sendo
sentidos pelos trabalhadores da ativa e seus dependentes e
pelos aposentados. Além destes problemas, ainda há muitos
descredenciamentos.
Quando a Braskem contratou o Bradesco Saúde no RS, os
problemas eram, principalmente, em relação ao baixo número de credenciados. Isso foi de certa forma equacionado, mas
hoje muitos dos conveniados (médicos e instituções de saúde)
não estão mais atendendo pelo plano, em função dos baixos
valores reembolsados aos profissionais.
REUNIÃO COM A BRASKEM - Para tratar dos problemas relacionados ao plano de saúde Bradesco, estamos buscando reunião com a Braskem. Neste sentido, solicitamos aos
trabalhadores que, além dos que já relataram alguns problemas para os dirigentes sindicais, que informem ao sindicato
as dificuldades de atendimento que estão tendo com o plano,
tanto o pessoal da ativa como aposentados. LEIA MAIS NA
PÁGINA 2.

Site - www.sindipolo.org.br | E-mail - sindipolo@sindipolo.org.br | Telefone - (51) 3226.0444
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GOVERNO PRESENTEIA PLANOS DE SAÚDE
COM REAJUSTES DE 10% NAS MENSALIDADES

MEDIDA TAMBÉM PERMITE
A COBRANÇA DE PERCENTUAL
DE 40% A TÍTULO DE
COPARTICIPAÇÃO.

Através de resolução da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS),
os planos de saúde tiveram reajustes nos
valores de serviços médico-hospitalares
individuais e familiares, com ou sem cobertura odontológica, de 10% que valerá até 2019, para uma inflação que ficou
em 2,76%. O reajuste atinge 8,1 milhões
de beneficiários e contempla planos
contratados a partir de janeiro de 1999
ou adaptados à Lei nº 9.656/98.

COPARTICIPAÇÃO - Em relação a
coparticipação e franquia dos planos,
fica possibilitada a cobrança de um percentual de até 40% por procedimentos
realizados. As medidas podem dobrar o
gasto mensal dos segurados. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da
União do dia 27 de junho e chegaram a
ser questionadas na Justiça, mas o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP),
suspendeu a liminar, abrindo caminho
para o percentual máximo de 10% anunciado pela ANS.
Em 2017, deputados ligados às seguradoras de saúde tentaram mudar a
legislação para aumentar os lucros das
empresas. As entidades de defesa do
consumidor reagiram, e a proposta não
chegou a ser votada. Mas com a recente
medida, o governo Temer encontrou um
atalho para "presentear" as seguradoras, sem depender da Câmara.
A medida é retroativa a 1º de maio
deste ano e vale até 30 de abril de 2019.

AUDIÊNCIA NO SENADO PARA TRATAR DO REAJUSTE

As recentes mudanças nos valores dos planos de saúde médico-hospitalares
serão debatidas no Senado. As Comissões de Assuntos Sociais (CAS) e de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovaram a realização de audiências públicas sobre o assunto. Uma dela, na CAS, acontece na quarta-feira, dia 11. A outra
ainda não tem data marcada.

Na terça feira, dia 03/07, foram realizados mais dois jogos pelo 5° CAMPEONATO DE FUTSAL DO SINDIPOLO:  BRK3 1 x 1 Alta Pressão e Rex
Line 7 x 4 Trietilaluminio
O campeonato terá continuidade, a
partir de 16/07, com os seguintes jogos
marcados para às 18 horas:
Dia 16/07
Alta Pressão x Rex Line
Dia 25/07
BRK3 x Peladeiros F.C (que foi transferido devido a parada de manutenção
na Innova).
Dia 15/08
 Peladeiros F.C X Uráca F.C
Reiteramos que os jogos estão sendo realizados no ginásio de esporte do
Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e
Nova Santa Rita, situado na Rua Caramuru 330, centro, em Canoas.
Venham prestigiar os colegas atletas em quadra que participam deste
evento de integração esportiva da categoria petroquímica, promovido pelo
SINDIPOLO.

RECUO NA DECISÃO DE VENDER AS REFINARIAS DA PETROBRÁS,
FORTALECE NECESSIDADE DE DEBATES COM A SOCIEDADE

Apesar de motivada por liminar do Supremo Tribunal Federal
(STF), a decisão que submete a
privatização de estatais à aprovação pelo Congresso Nacional, foi
uma boa notícia para os brasileiros e especialmente para os trabalhadores, que vêm travando
uma dura batalha contra a venda
das refinarias, que entraram no
pacote de “desinvestimento” da
gestão da estatal, entre elas a
REFAP, em Canoas.
A decisão do STF evidencia a necessidade de um debate mais amplo com a
sociedade e esclarecimenos sobre o que
a privatização da Petrobrás representa
para o país, para os empregos e para o
desenvolvimento da Nação.
O pacote de ativos colocado à venda

por Temer representa 40% de toda a capacidade de refino do país. A venda das
refinarias entregaria para empresas estrangeiras a possibilidade de utilizarem
as estruturas de refino em seus países de
origem, deixando para nós apenas serviços secundários, com fortes impactos, por
exemplo, nos preços dos combustíveis,
em especial da gasolina e gás de cozinha.

NOVO CONGRESSO - A
decisão do STF, se continuar
mantida, já que o governo
deve tentar derrubar a decisão, representa um ganho
de tempo, o que é importante frente a possibilidade de
renovação do Congresso na
eleição de outubro. Será fundamental que os atuais deputados que se manifestaram
favoráveis às privatizações e
votaram sistematicamente pela entrega
da Petrobrás, não sejam reeleitos.
CONTINUAMOS COM A LUTA A suspensão da venda das refinarias é
uma importante notícia, mas é fundamental manter a mobilização e a defesa
da Petrobrás como uma empresa pública e 100% estatal.
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CERTIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO NÃO
INTRUSIVA (INI) NA BRASKEM
Deverá ocorrer no próximo dia 18 de
Julho na Braskem Q2-RS, a segunda etapa
da Auditoria Piloto de certificação da metodologia de Inspeção Não Intrusiva (INI),
através da Portaria 1.084 do Ministério
do Trabalho e da Norma ABNT 16455.
Lembrando que a primeira etapa ocorreu
nos dias 25 e 26/06, com acompanhamento do SINDIPOLO, de representantes
dos trabalhadores na Comissão Nacional
Tripartite Temática (CNTT) da NR 13 e de
auditores do IBP para Serviço Próprio de
Inspeção de Equipamentos (SPIE).

MAS AFINAL, O QUE É INI?

Inspeção Não Intrusiva (INI) é uma

nova metodologia de Inspeção de Equipamentos que consiste na realização de
Ensaios Não Destrutivos como ultra som,
pela parte externa dos equipamentos,
sem a necessidade de adentramento no
momento da inspeção. Posteriormente,
em até dois anos, o equipamento deverá

ser submetido a uma nova inspeção através do método tradicional da Inspeção Visual Interna, com o equipamento aberto.
Para utilizar essa metodologia existem critérios a serem obedecidos como:
necessidade da empresa ser certificada
com SPIE, equipamento estar enquadrado na categoria estabelecida pela Norma
e que possua um histórico comprovado
de inspeções realizadas. Após a etapa inicial já realizada nos dias 25 e 26 de Julho,
os representantes do IBP (Órgão Certificador) irão emitir um relatório, retornando
à Braskem Q2-RS no dia 18 de Julho para
a segunda etapa do processo que será a
realização da inspeção interna, confrontando os resultados de ambos os tipos de
ensaios realizados.
Como já dissemos no EmDia da semana passada e reafirmamos em entrevista junto aos auditores do IBP, o SINDIPOLO acompanha com atenção mais esta
prática e está participando em conjunto
do projeto piloto, mas com foco principal
no benefício que a aplicação deste ensaio possa realmente gerar para a saúde
e segurança de todos os trabalhadores,
objetivando acima de tudo a redução do
risco de acidentes e de contaminações
ambientais e que não haja substituição
ou redução nos postos de trabalho, diretos ou indiretamente ligados à atividade
de inspeção de equipamentos.
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POSSE DA DIRETORIA
SINDIQUÍMICA/RJ

O Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria Petroquímica de Duque de
Caxias (SINDIQUIMICA) foi fundado
em 27 de junho de 1963. É filiado à
CUT, Federação Estadual dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e CNRQ.
Ao longo deste 55 anos, se destacou pela mobilização e participação na
luta dos trabalhadores de Duque de Caxias e dos movimentos sociais do município e do Estado do Rio de Janeiro.
O SINDIPOLO esteve presente
na festa de celebração dos 55 anos
do SINDIQUÍMICA, além de prestigiar também a posse da nova diretoria que estará a frente do sindicato no período de 2018/2021.
Parabenizamos a nova direção e
reafirmamos nossa disposição de
continuar atuando juntos na defesa
da categoria petroquímica e de todos os trabalhadores.

IMPOSTO SINDICAL: STF DECIDE CONTRA TRABALHADORES

O próprio Tribunal Superior do Trabalho, o TST, está preocupado com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
que considerou constitucional o fim da
contribuição sindical obrigatória. A mesma preocupação também é do Ministério Público do Trabalho (MPT), para
quem a decisão “aponta para caminho
de individualismo e perda de solidariedade social”.
Para o MPT, o corte abrupto da principal fonte de custeio de muitas entidades sindicais provoca uma desorganização muito forte, não só da estrutura
sindical brasileira, como da vida administrativa e financeira das entidades, e,
principalmente, no comprometimento
da ação sindical de defesa dos direitos e

interesses de seus representados. Muitos sindicatos simplesmente não terão
condições de manter as atividades.
NOTA TÉCNICA - Em abril, o MPT
divulgou nota técnica em que defende
a inconstitucionalidade das mudanças
na contribuição sindical promovidas
pela reforma trabalhista. A nota entende, entre outros princípios, que a
defesa de que a contribuição sindical
abrange trabalhadores e empregadores pertencentes a determinada categoria, atinge a todos, e não apenas os
sindicalizados, uma vez que eventuais
benefícios aos trabalhadores obtidos
por negociação sindical, beneficia a
todos os trabalhadores
RUIM PARA O PAÍS - Sindicalistas

se manifestaram criticando a decisão,
que representa uma interferência na organização sindical a partir de uma reforma que estrangula financeiramente os
sindicatos, inclusive com mecanismos
que visam coibir a participação do trabalhador no financiamento. Para eles, os
sindicatos não são importantes apenas
para os trabalhadores que representam,
mas na sua luta por melhorias das condições de trabalho e de remuneração e
são fundamentais para a democracia.
O contrário disso é o atraso, é um país
com condições de trabalho degradantes
e desumanas.
UM SINDICATO FRÁGIL POLÍTICA E FINANCEIRAMENTE, SÓ INTERESSA AOS PATRÕES!
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ASSÉDIO MORAL: CONTINUAM AS
PRESSÕES E AMEAÇAS DAS LIDERANÇAS

O ASSÉDIO MORAL é um dos mais antigos inimigos do trabalhador e existe em muitas
empresas. Por isso, a importância da denúncia do assédio ao Sindicato e às autoridades
visando, principalmente, a inibição da prática. O ASSÉDIO MORAL consiste na exposição
constante e prolongadas dos trabalhadores
a situações humilhantes durante o exercício
de suas funções na jornada de trabalho.
Entre os principais objetivos do assediador é desestabilizar, constranger e desmoralizar a vítima. Para isso expõem a diversas
situações constrangedoras, como, entre outros, impor metas inalcançáveis, ridicularizar
o trabalhador na frente dos colegas, etc.
No nosso caso, este tema vem sendo
tratado em inúmeros EM DIA, em mesa de
negociação, em palestra da SIPAT, mas o assédio continua por boa parte das lideranças. Vivem sistematicamente ameaçando e tentando
amedrontar os trabalhadores, até mesmo com demissões. São lideranças certamente sem
o preparo para coordenar e que, ao invés de argumentar com os subordinados, usam a coação e a ameaça. Isso é inaceitável.
Pior é que muitas destas "lideranças", que até "ontem" não eram líderes, depois de
terem uma posição de "chefia", se transformaram em verdadeiros carrascos. Caracteriza
bem a situação do oprimido que se transforma em opressor.
Entre as formas de inibir as práticas criminosas de assédio moral é denunciar. As denúncias podem ser feitas atraves dos canais de denúncias das empresas que a Braskem,
a Innova e outras têm. Mas o principal para tornar público e cobrar das empresas ações
efetivas para inibir a prática é denunciar ao Sindicato. Não se cale. DENUNCIE!

NANOTECNOLOGIA: SEMINÁRIO
INTERNACIONAL SERÁ EM NOVEMBRO

Será nos dias 21, 22 e 23 de novembro, o XV Seminário Internacional Nanotecnologia, Sociedade e Meio Ambiente,
com o tema “Nanotecnologia, novas
tecnologias e interações entre ciência, tecnologia e sociedade: refletindo sobre desafios e incertezas”.
O encontro, que acontecerá no auditório da Fundacentro, em SP, será um
espaço de difusão de conhecimento sobre potencialidades, riscos e desafios da
Nanotecnologia, também visa criar um
ambiente para parcerias em pesquisas
entre universidades, institutos de pesquisa, institutos de ciência, Tecnologia e
Inovação e outros segmentos.
O evento é promovido pela Rede de
Pesquisa Nanotecnologia Sociedade e

Ambiente (RENANOSOMA), com a coordenação nacional da Fundação Jorge
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro) ligada
ao Ministério do Trabalho e demais instituições parceiras.
PÔSTERES - De 20 de agosto a 21
de setembro de 2018 estarão abertas
as inscrições para submissão de pôsteres para apresentação no XV Seminário.
Mais informações pelo email seminanosoma2018@gmail.com
NANOTECNOLOGIA DO AVESSO
Todas as terças-feiras é possível assistir
aos programas NANOTECNOLOGIA DO
AVESSO. Neste mês de julho, os programas vão ao ar dia 9, 16, 23 e 30, no site
da Fundacentro.

PLENÁRIA REGIONAL DA CUT - RS/PR/SC

Será no dia 13 de julho, das 9h às 18h, no Auditório Dante Barone da Assembleia
Legislativa do RS. Na pauta do encontro, a defesa da democracia e dos direitos;
continuidade das ações Lula Livre; Dia Nacional do Basta; e Plataforma da CUT
para as eleições de 2018, entre outros.

ACIDENTE NA VIA
DE ACESSO AO
POLO

No dia 2 de julho, o motociclista
João Pedro Vieira Soares, de 22 anos,
morreu após acidente na ERS-124, em
Triunfo. Ele se deslocava, à noite, no
sentido Montenegro/Triunfo quando,
no trevo de acesso ao distrito industrial, colidiu na lateral de um caminhão,
de São Francisco de Paula, que saía da
empresa Arauco (antiga Masisa) e ingressou na rodovia, no mesmo sentido
da moto. A vítima, que morreu no local,
era morador de Triunfo.
O acidente na via de acesso ao Polo
reforça a cobrança que sistematicamente o SINDIPOLO tem feito quanto a
necessidade de melhorar a sinalização,
iluminação e manutenção da via. Moradores daquela região e os trabalhadores
que utilizam aquele trecho, se sentem
extremamente preocupados com a atual situação. Todos ficam diariamente expostos também em função do alto fluxo
de caminhões no local, uma situação
que se agrava agora no inverno, com as
fortes chuvas e neblina, que reduzem a
visibilidade.

COM BAIXA
CREDIBILIDADE

Uma pesquisa
do Datafolha de
junho mostra que
o Congresso Nacional é objeto de
desconfiança de
67% dos brasileiros, seguido da Presidência, que é desprezada por 64%. O Judiciário em geral é reprovado por 31%.
Quando se considera somente o Supremo Tribunal Federal (STF), a taxa sobe
para 39%.
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