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Nº 1874

SOMOS TODOS TRABALHADORES. Unidos somos FORTES! Para defender nossas conquistas!

'(&(1$,63$*$0(172,1,&,$48$57$˨)(,5$',$

Para os TRABALHADORES DA ATIVA DA BRASKEM, os pagamentos serão feitos de quarta-feira (25) até sextaͲĨĞŝƌĂ;ϮϳͿ͕ŶŽŚŽƌĄƌŝŽĚĂƐϲŚăƐϭϴŚĞŶĂƐĞŐƵŶĚĂͲĨĞŝƌĂ;ϯϬͿ͕ĚĂƐϭϰŚăƐϭϴŚ͕ŶŽƉƌĠĚŝŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽŶĂWWϮ-PE5, logo após a porta principal, à esquerda. Já para OS APOSENTADOS, DEMITIDOS E OUTROS, o pagamento será feito no SINDIPOLO͕ĂƉĂƌƟƌĚĂƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ;ϮϱͿ͕ĚĞƐĞŐƵŶĚĂăƐĞǆƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ĚĂƐϵŚăƐϭϴŚ͘
HONORÁRIOS PARA SÓCIOS
RECEBERÃO A DECENAL AGORA
Irão ser pagos agora, os trabalhadores
E NÃO SÓCIOS DO SINDICATO
ƋƵĞ ƌĞĐĞďĞƌĂŵ͕ ĂŽ ŵĞŶŽƐ͕ ƵŵĂ ŐƌĂƟĮĐĂção decenal e adquiriram direito a receďĞƌŵĂŝƐƵŵĂŐƌĂƟĮĐĂĕĆŽATÉ OUTUBRO DE
2013, data do fechamento do primeiro cálculo, apresentação no processo e já homoůŽŐĂĚŽƉĞůĂ:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽ͘/ŵƉŽƌƚĂŶte lembrar que o acúmulo do tempo para
receber outra decenal, só é possível para
ƋƵĞŵĞƐƚĄŶĂĂƟǀĂ͘KƵƐĞũĂ͕ƌĞĐĞďĞƌĆŽŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐƋƵĞ
estavam na empresa desde que a Braskem adquiriu a Ipiranga,
ŵŽŵĞŶƚŽĂƉĂƌƟƌĚŽƋƵĂůĨŽƌĂŵĐĞƐƐĂĚŽƐŽƐƉĂŐĂŵĞŶƚŽƐĚĂƐ
ĚĞĐĞŶĂŝƐ͕ĂƚĠŽƵƚƵďƌŽĚĞϮϬϭϯ͘

NEGOCIAÇÃO SALARIAL

EĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĞƐƚĞĂŶŽ͕ǀĂŵŽƐƚƌĂƚĂƌĚĞƚŽĚŽŽĐŽƌĚŽŽůĞƟǀŽ;ĐůĄƵƐƵůĂƐĞĐŽŶƀŵŝĐĂƐĞƐŽĐŝĂŝƐͿ͘ŶƚƌĞĂƐƉƌŝŶcipais questões estarão Âa manutenção das conquistas do
ĂƚƵĂů ĐŽƌĚŽ ŽůĞƟǀŽ Ă ƚŽĚŽƐ ŽƐ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͖ Âreajuste
ƐĂůĂƌŝĂůƐĞŵĞƐĐĂůŽŶĂŵĞŶƚŽƉĞůĂŝŶŇĂĕĆŽ;/EWͿнĂƵŵĞŶƚŽ
ƌĞĂů͖Â mesmo reajuste dos salários para os auxílios creche,
ĮůŚŽƐĐŽŵŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐĞĞĚƵĐĂĕĆŽ͕ƋƵĞƚĂŵďĠŵ
buscará a equalização para os trabalhadores de todas as emƉƌĞƐĂƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ƌĞĐĞďĞŵ ŽƐ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ ĚĂ ƌĂƐŬĞŵ͖
ÂƵŶŝĮĐĂĕĆŽĚŽĂďŽŶŽĚĞĨĠƌŝĂƐĚĞƵŵƐĂůĄƌŝŽďƌƵƚŽнϭͬϯĚĞ
ůĞŝ͖ÂƐĞŐƵƌŽĂƉŽƐĞŶƚĂŶĚŽĚĞϲϬŵĞƐĞƐ͖Âpagamento de toĚĂƐĂƐ,ĞŵƵůƚĂŶŽƐĐĂƐŽƐĚĞŶĆŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͖ĞÂCOMBATE
OSTENSIVO AO ASSÉDIO MORAL͘ ůĠŵ ĚĞƐƚĞƐ ŝƚĞŶƐ͕ ŐĂƌĂŶƟƌ
que as homologações das rescisões do contrato de trabalho
ƐĞũĂŵĨĞŝƚĂƐŶŽ^ŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐƋƵĞƐƚƁĞƐ͘

MAS NÃO É SÓ ISSO...

WĂƌĂŽƐƐſĐŝŽƐĚŽ^ŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ƚĂŶƚŽĚĂĂƟva quando os que eram sócios à época da
ĂĕĆŽĐŽůĞƟǀĂ͕ŽƐŚŽŶŽƌĄƌŝŽƐĂĚǀŽĐĂơĐŝŽƐƐĞrão de 10% do valor + 3% para o perito͘
Para os não sócios os honorários advocaơĐŝŽƐƐĞƌĆŽĚĞϭϱйнϯйƉĂƌĂŽƉĞƌŝƚŽ͘
KƐƌĞĐŝďŽƐĞŽƐĐŚĞƋƵĞƐƉĂƌĂŽƉĂŐĂŵĞŶto da decenal serão separados para o pessoal
ĚĂĂƟǀĂ͕ƋƵĞƌĞĐĞďĞƌĄŶĂWWϮͲWϱ͘WĂƌĂŽƐƋƵĞĞƐƚĆŽĨŽƌĂ͕ƐĞŵ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĐŽŵĂƌĂƐŬĞŵ͕ƐĞƌĄƉĂŐŽŶŽ^ŝŶĚŝĐĂƚŽ͘
TRABALHADORES AFASTADOS Ͳ KƐ ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ ĚĂ
ĂƟǀĂ ƋƵĞ ĞƐƚĆŽ ĂĨĂƐƚĂĚŽƐ ;ĨĠƌŝĂƐ͕ ĚŽĞŶĕĂ Ğ ŽƵƚƌŽƐͿ͕ ƋƵĞ ƋƵŝserem receber no Sindicato devem informar até quarta-feira
;ϮϱͿ͕ƉĂƌĂƋƵĞƐĞƵƌĞĐŝďŽĞĐŚĞƋƵĞĮƋƵĞŵŶŽ^ŝŶĚŝĐĂƚŽ͘
IMPORTANTE - Informações sobre a situação de quem
ŶĆŽƌĞĐĞďĞĂĚĞĐĞŶĂůĂŐŽƌĂĞ͕ƚĂŵďĠŵ͕ĐŽŵŽĮĐĂŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŽ&'d^͕ĞƐƚĆŽŶĂPÁGINA 2͘

ATIVIDADE DE 37 ANOS
DO SINDIPOLO

EĂƐĞǆƚĂͲĨĞŝƌĂ;ϮϬͿ͕ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐƉĞƚƌŽƋƵşŵŝĐŽƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶtantes de centrais sindicais e de outras categorias, lideranças
ƉŽůşƟĐĂƐ Ğ ĚŽƐ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵ ĚĂ ĂƟǀŝĚĂĚĞ
ƋƵĞĐĞůĞďƌŽƵŽƐϯϳĂŶŽƐĚŽ^/E/WK>K͘ĂƟǀŝĚĂĚĞĂĐŽŶƚĞĐĞƵ
ŶĂƐĞĚĞĚŽ^ŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ĞŵWŽƌƚŽůĞŐƌĞĞƌĞƵŶŝƵĚŝǀĞƌƐĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐƋƵĞƚġŵƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽĞŵĐŽŶũƵŶƚŽĚŽƐĂƚŽƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐ
ĞĞƐƚĆŽƐĞŵƉƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶĂƐůƵƚĂƐĚŽƐƉĞƚƌŽƋƵşŵŝĐŽƐ͘

LEIA MAIS NA PÁGINA 3

͘͘͘KƉƌŝŶĐŝƉĂůŶĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽƐĞƌĄĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂUNIFICAÇÃO
ĚŽĐŽƌĚŽŽůĞƟǀŽŶĂŽƵƚƵďƌŽƉĂƌĂ TODOS os trabalhaĚŽƌĞƐĚĂƌůĂŶǆĞŽ͕/ŶŶŽǀĂ͕KǆŝƚĞŶŽĞƌĂƐŬĞŵ͘EĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĂŶƚĞƌŝŽƌĂƌůĂŶǆĞŽĐŽŶƐĞŐƵŝƵƉŽƌŶŽǀĞǀŽƚŽƐ͕ƐĂŝƌĚĂ
ŽƵƚƵďƌŽĞĚŽĐŽƌĚŽ'ĞƌĂů͘WĂƌĂŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͕ĐŽŶƟŶƵĂ
na pauta a busca da UNIFICAÇÃOĚŽĐŽƌĚŽ͘A UNIDADE DA CATEGORIA NUM ÚNICO ACORDO, é a principal forma que temos
ƉĂƌĂĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂƐĂƚƵĂŝƐĐŽŶƋƵŝƐƚĂƐĞŐĂƌĂŶƟƌĂǀĂŶĕŽƐ͘
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DECENAIS: SITUAÇÃO DE QUEM NÃO RECEBERÁ NESTE MOMENTO
ŐŽƌĂ͕ ĞƐƚĂŵŽƐ ŶŽ ĂŐƵĂƌĚŽ
ĚĞƵŵĂĚĞĐŝƐĆŽĚĂ:ƵƐƟĕĂƐŽPARCELAS DO FGTS
bre o pedido de impugnação
ŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶtes da ação, informamos que
existe outra lista de contemplados, também que tenham
recebido ao menos uma graƟĮĐĂĕĆŽĚĞĐĞŶĂůĞƉƌĞĞŶĐŚĞram as condições para receďĞƌƵŵĂƉƌſǆŝŵĂŐƌĂƟĮĐĂĕĆŽ
ENTRE NOVEMBRO DE 2013 E
DEZEMBRO DE 2017͘ ƐƚĂ ůŝƐƚĂĞŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĐĄůĐƵůŽƐũĄ
foram efetuados e apresentados no processo, mas recentemente, estes cálculos foram
ŝŵƉƵŐŶĂĚŽƐ ƉĞůĂ ƌĂƐŬĞŵ͘

ĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
dĞŵĂŝŶĚĂŽĚŝƌĞŝƚŽăĚĞcenal, àqueles trabalhadoƌĞƐ ƋƵĞ ĂŝŶĚĂ ĞƐƟǀĞƌĞŵ ŶĂ
empresa e preencherem as
condições para mais uma decenal, DEPOIS DE DEZEMBRO
DE 2017.
Reiteramos que, pelo
ƋƵĞũĄƚĞŵĚĞĐŝƐĆŽĚĂ:ƵƐƟĕĂ
ĚŽdƌĂďĂůŚŽ͕ƚŽĚŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐƋƵĞŶĂĂŶƟŐĂ/ƉŝƌĂŶŐĂ
receberam ao menos uma
ŐƌĂƟĮĐĂĕĆŽ ĚĞĐĞŶĂů Ğ ĐŽŶƟnuam na Braskem, receberão
as decenais que foram acumuladas no momento em
que preencherem o requisito
ĚĞŵĂŝƐƵŵĚĞĐġŶŝŽ͘

KƐ TRABALHADORES APOSENTADOS, INCLUSIVE OS QUE CONTINUAM
NA ATIVA, devem apresentar cópia da
ĂƌƚĂ ĚĞ ƉŽƐĞŶƚĂĚŽƌŝĂ ƉĂƌĂ ƌĞĐĞďĞƌĞŵ Ž &'d^ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ĂƐ ĚĞĐĞŶĂŝƐ͘ K
documento pode ser apresentado ao
Sindicato no momento do pagamento, para ser solicitada a liďĞƌĂĕĆŽĚŽ&'d^ũƵŶƚŽă:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽ͘
Já para os TRABALHADORES QUE NÃO ESTÃO MAIS NA EMPRESA;ƐĞŵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĐŽŵĂƌĂƐŬĞŵͿĐŽŵĂĐŽŵƉƌŽǀĂĕĆŽĚĂƐƵĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞĚĞŵŝƟĚŽ͕ƉĂƌĂƐĞƌƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͕ŶĂ
:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽ͕ĂůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽƐĞƵ&'d^͘
Para os TRABALHADORES DA ATIVA NÃO APOSENTADOS, o
ǀĂůŽƌƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽ&'d^ŶĆŽƐĞƌĄĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂƉĂŐĂmento, pois será depositado na conta vinculada do Fundo
ĚĞ'ĂƌĂŶƟĂĞƐĞƌǀŝƌĄ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ŶŽĐĂƐŽĚĞĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͕ƉĂƌĂĐĄůĐƵůŽĚĂŵƵůƚĂƌĞƐĐŝƐſƌŝĂ͘
Importante saber que os valores referentes ao FGTS não serão pagos junto com a decenal, portanto serão disponibilizados
posteriormente, conforme as condições citadas acima.

(1),01$Ô/7,0$48,17$˨)(,5$',$5(81,®2'(3/5˨1$,1129$
ŶĮŵ͕ĂƉſƐĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĞĂĚŝĂŵĞŶƚŽ
ƐĞŵĚĂƚĂ͕ŶĂƷůƟŵĂƋƵŝŶƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ĚŝĂϭϵũƵůŚŽ͕
Ă/ŶŶŽǀĂĐŚĂŵŽƵĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞW>Z͕ŽŶĚĞŽ
^/E/WK>KĨĂǌƉĂƌƚĞ͕ƉĂƌĂĂƚĞƌĐĞŝƌĂƌĞƵŶŝĆŽ
ĚĞW>ZϮϬϭϴ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŶĂƉƌŝŵĞŝƌĂƌĞƵŶŝĆŽ͕
em 11 de janeiro, foi somente de apresentaĕĆŽĚĂƐŵĞƚĂƐƉĂƌĂŽĂŶŽƉĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
PROPOSTAS - Nesta reunião a empresa
apresentou a rejeição da proposta apresentada
pela Comissão, na segunda reunião do dia 12
fevereiro, a qual foi pedido o expurgo do valor
ƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽĚĞǀĞŶĚĂ͕Ğŵ/d͕ĚŽWŽůŝĞƐƟƌĞŶŽǆƉĂŶĚŝĚŽ;W^Ϳ͘ũƵƐƟĮĐĂƟǀĂĚĂĞŵpresa foi de que a não comercialização deste
ƉƌŽĚƵƚŽĨŽŝĂŵŽƌƟǌĂĚĂƉĞůĂǀĞŶĚĂĚŽ'WW^͘
KƵƚƌŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŝƚĞŵ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ
pelos membros da Comissão à empresa foi
ĚĂƌĞƟƌĂĚĂĚŽΗƚĞƚŽΗĚĞdZ^ƌĞŵƵŶĞƌĂĕƁĞƐ
ĐŽŵŽǀĂůŽƌŵĄǆŝŵŽĂƐĞƌƌĞĐĞďŝĚŽĂơƚƵůŽĚĞ
W>Z͘&ŽŝĂƌŐƵŵĞŶƚĂĚŽƋƵĞ͕ƐĞĂůƵĐƌĂƟǀŝĚĂĚĞ
do resultado da empresa for acima do estaďĞůĞĐŝĚŽ ŶŽ ƐĞƵ ƉůĂŶĞũĂŵĞŶƚŽ͕ Ă W>Z ĚĞǀĞ
acompanhar este bom desempenho, visto
que se ela for mau, os trabalhadores correm
Ž ƌŝƐĐŽ ĚĞ ŶĆŽ ƌĞĐĞďĞƌĞŵ W>Z͕ ƉŽŝƐ ŶĆŽ ŚĄ
ƵŵǀĂůŽƌƉƌĠĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽĚĞΗƉŝƐŽΗƉĂƌĂƌĞconhecimento mínimo pelo empenho dos
ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ;ǀĞũĂŽŐƌĄĮĐŽϭͿ͘ĞŵƉƌĞƐĂ
diz que analisará a proposta somente para
ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĚĂW>ZĚĞϮϬϭϵ͘
ůĂ ƚĂŵďĠŵ͕ ƵŶŝůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕ ŶĆŽ ĂĐĞŝtou para este ano a proposta da Comissão para
ƌĞĚĞĮŶŝƌŽĞƐĐĂůŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂŵĞƚĂ/dǆ
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ŽŶĚĞĠƉƌĞĐŝƐŽĂƟŶŐŝƌϭϬϱ͕Ϭϭй
ƉĂƌĂŽďƚĞƌϭ͕ϱƌĞŵƵŶĞƌĂĕƁĞƐ͕ŽƋƵĂůƐĂďĞŵŽƐ
que na maioria das vezes, estes valores progra-

mados são extremamente sobredimensionaĚŽƐƉĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞĂƐǀĞǌĞƐĂƚĠƵƚſƉŝĐŽƐ͘
RESULTADOS - Podemos observar nos
ŐƌĄĮĐŽƐϮĞϯƵŵĂƉƌĞǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĂW>ZϮϬϭϴ
ƵƐĂŶĚŽŽǀĂůŽƌƌĞĂůŝǌĂĚŽĚŽ/dĂĐƵŵƵůĂĚŽĂƚĠũƵŶŚŽͬϮϬϭϴĞƉƌŽũĞƚĂŶĚŽŽƐǀĂůŽƌĞƐ
desta meta de julho até dezembro, conforme
ƌĞĂůŝǌĂĚŽĞŵϮϬϭϳ͘ĂƐŽĞƐƚĂƉƌĞǀŝƐŝďŝůŝĚĂĚĞ

ƐĞĐŽŶĮƌŵĞ͕ŽǀĂůŽƌĚŽ/dƐĞĞŶƋƵĂĚƌĂ
ĞŶƚƌĞϵϬ͕ϬϭйĂƚĠϭϬϱй͕ŽƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂ
somente uma remuneração, ou seja, o fatuƌĂŵĞŶƚŽƐĞŵĂŶƚĠŵĞĂW>ZĚŝŵŝŶƵŝ͘
ACIDENTADOS E DOENTES - ŽŵŝƐƐĆŽĂŝŶĚĂƉƌŽƉƀƐĂůƚĞƌĂĕĆŽƉĂƌĂŽĐŽƌĚŽĚĞ
W>ZͲϮϬϭϴŶĂĐůĄƵƐƵůĂϰ͘ϲ͕ƉĂƌĂƋƵĞŽĂĐŝĚĞŶƚĞ
ƉƌĞǀŝĚĞŶĐŝĄƌŝŽ;ŶĆŽŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂůͿƚĂŵďĠŵƚĞŶŚĂƐƵĂW>ZƉĂŐĂŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞĐŽŶĨŽƌŵĞũĄĠ
ƉƌĂƟĐĂĚŽƉĂƌĂŽƐƋƵĞƐŽĨƌĞŵĐŽŵĂĐŝĚĞŶƚĞƐ
e doença ocupacional, bem como a licença
ŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚĞ͘ WŽƌĠŵ͕ ŶŽǀĂŵĞŶƚĞ Ă ĞŵƉƌĞƐĂ
ƌĞĐƵƐŽƵ͕ĂĮƌŵĂŶĚŽƋƵĞĞƐƚĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞǀĞƌŝĂ
ter sido feita na reunião anterior para apreciaĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂ/ŶŶŽǀĂ͘
No entanto, na reunião de fevereiro não se
ĞŶƚƌŽƵ ŶŽ ĚĞďĂƚĞ ĚĂƐ ůĄƵƐƵůĂƐ ĚŽ ĐŽƌĚŽ͕
ƐŽŵĞŶƚĞŶĂƐDĞƚĂƐƉĂƌĂϮϬϭϴ͘ĞŵƉƌĞƐĂƐĞ
dispõe a debater este item ƉĂƌĂϮϬϭϵ͘
Ficou solicitado pela Comissão que daqui
ƉŽƌĚŝĂŶƚĞ͕ĂƐDĞƚĂƐĞŽĐŽƌĚŽĚĞW>ZĐŚĞguem à mesa de negociação no começo do
ano, antes de serem consolidados pelo ConƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘ ƐƐŝŵ͕ ĨĂǌĞŶĚŽ ƌĞalmente uma negociação e não apenas uma
ΗĂĐĞŝƚĂĕĆŽΗĚŽƋƵĞĨŽŝĚĞĮŶŝĚŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽ
ĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƚĞŵĂĐŽŶƚĞĐŝĚŽ͘
/ŶŶŽǀĂǀĞŵƐĞŶĚŽƵŵĂĞŵƉƌĞƐĂƉƌĞmiada pela mídia empresarial com uma das
melhores empresas do setor Petroquímico
como também uma das melhores em proĚƵƟǀŝĚĂĚĞƉŽƌƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌ͘ŚŽƌĂĚĞĂĞŵpresa reconhecer este esforço dos seus trabalhadores e se justa, dividindo um pouco
dessa riqueza, como realmente preconiza a
>ĞŝĚĂW>Z͘

SOMOS TODOS TRABALHADORES. Unidos somos FORTES! Para defender nossas conquistas!

'(-8/+2',$1$&,21$/
DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES
DO TRABALHO

No dia 27 de julho, é celebrado, em todo o Brasil, o
Dia Nacional de Prevenção
ĚĞ ĐŝĚĞŶƚĞƐ ĚĞ dƌĂďĂůŚŽ͘ 
data representa um marco
histórico na luta dos trabalhadores por melhorias nas
condições de segurança e
ƐĂƷĚĞŶŽƚƌĂďĂůŚŽ͘
ŵ ϭϵϳϮ͕ ŶĞƐƚĞ ĚŝĂ͕
ocorreu a implementação do
Serviço Obrigatório de Segurança e Medicina do Trabalho
em empresas com mais de
ϭϬϬĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽƐ͘ KŽďũĞƟǀŽ
foi reverter o quadro de acidentes de trabalho - extreŵĂŵĞŶƚĞĂůƚŽŶĂĠƉŽĐĂ͘WŽƌ
ŝŶŝĐŝĂƟǀĂ ĚŽ ĞŶƚĆŽ ŵŝŶŝƐƚƌŽ
do trabalho Júlio Barata, que
ƉƵďůŝĐŽƵĂƐƉŽƌƚĂƌŝĂƐϯ͘ϮϯϲĞ
ϯ͘Ϯϯϳ͕ ƋƵĞ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂǀĂŵ
a formação técnica em Se-

ŐƵƌĂŶĕĂ Ğ DĞĚŝĐŝŶĂ ĚŽ dƌĂďĂůŚŽ Ğ ĂƚƵĂůŝǌĂŶĚŽ Ž ĂƌƟŐŽ
ϭϲϰ ĚĂ >d͘ WŽƌ ŝƐƚŽ͕ Ă ĚĂƚĂ
foi escolhida para ser o DIA
NACIONAL DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES DE TRABALHO.
Ž ůŽŶŐŽ ĚŽ ƚĞŵƉŽ͕ Ƶŵ
conjunto de medidas legisůĂƟǀĂƐ ĨŽƌĂŵ ĂƉůŝĐĂĚĂƐ ƉĂƌĂ
ŐĂƌĂŶƟƌ ƉƌŽƚĞĕĆŽ Ğ ĚŝƌĞŝƚŽƐ
ĂŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͘
À época já eram frágeis
as medidas relacionadas à
segurança dos trabalhadoƌĞƐ ŶŽ ƌĂƐŝů͘ K ŶƷŵĞƌŽ ĚŽƐ
acidentes de trabalho era tão
grande, que começaram a
surgir pressões exigindo políƟĐĂƐĚĞƉƌĞǀĞŶĕĆŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
com ameaças do Banco MunĚŝĂů ĚĞ ƌĞƟƌĂƌ ĞŵƉƌĠƐƟŵŽƐ
do país, caso as situações de
ĂĐŝĚĞŶƚĞƐĐŽŶƟŶƵĂƐƐĞ͘

TRABALHO SEGURO PARA TODOS

ŐŽƌĂ͕ ƉĂƐƐĂĚŽƐ ϰϲ ĂŶŽƐ ĚĂ ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĂ ĚĂƚĂ Ğ ĚĂƐ
medidas, não se pode aceitar que empresas continuem
ƚƌĂƚĂŶĚŽƐĞŐƵƌĂŶĕĂĐŽŵŝƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĞĚĞƐĐĂƐŽ͘
ƐĂƷĚĞĞƐĞŐƵƌĂŶĕĂĚŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐĚĞǀĞƐĞƌĐĂĚĂ
vez mais uma prioridade e, no caso dos petroquímicos,
ainda mais já que se trata de um ambiente de trabalho
ĚĞĂůƚŽƌŝƐĐŽĚĞĂĐŝĚĞŶƚĞƐŐƌĂǀĞƐ͘
ůĠŵĚĂƐŝƌƌĞĐƵƉĞƌĄǀĞŝƐƉĞƌĚĂƐĚĞǀŝĚĂƐ͕ŽƐĂĐŝĚĞŶƚĞƐ
e doenças tem causado afastamento e diminuição da capacidade laboral, cujas consequências, muitas vezes, extraƉŽůĂŵŽĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘ĚĂƚĂďƵƐĐĂĂůĞƌƚĂƌ Ğŵpregados, empregadores, governos e sociedade civil para a
ŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚĞƉƌĄƟĐĂƐƋƵĞƌĞĚƵǌĂŵŽŶƷŵĞƌŽĚĞĂĐŝĚĞŶtes e doenças relacionadas ao trabalho e promovam um
ĂŵďŝĞŶƚĞƐĞŐƵƌŽƉĂƌĂƚŽĚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͘
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PRAZO PARA AÇÃO INDIVIDUAL
DO INTERVALO DO ALMOÇO DO
ADM DA BRASKEM É 03/08/2018
K ^/E/WK>K ĞŶƚƌŽƵ ĐŽŵ ƵŵĂ ĂĕĆŽ ĐŽůĞƟǀĂ͕ Ğŵ ϮϬϭϬ͕ ĐŽďƌĂŶĚŽ ĚĂ
ƌĂƐŬĞŵ͕ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ ŝŶƚƌĂũŽƌŶĂĚĂƐ ;ŝŶƚĞƌǀĂůŽ ĚŽ ĂůŵŽĕŽͿ ƉĂƌĂ
ƋƵĞŵƚƌĂďĂůŚĂǀĂŶŽ,ŽƌĄƌŝŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ;DͿĞƋƵĞƟŶŚĂŵŝŶƚĞƌǀĂůŽĐŽŵ
ƚĞŵƉŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂƵŵĂŚŽƌĂĚŝĄƌŝĂ͘
Conforme referido, a ação era para os empregados e ex-empregados da
ƌĂƐŬĞŵ ƋƵĞ ƚƌĂďĂůŚĂǀĂŵ ŶŽ D ĚƵƌĂŶƚĞ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽͬϮϬϬϱ Ă ĂŐŽƐƚŽͬϮϬϭϬĞƋƵĞƟŶŚĂŵŵĞŶŽƐĚĞƵŵĂŚŽƌĂĚĞŝŶƚĞƌǀĂůŽƉĂƌĂŽĂůŵŽĕŽ͘
EĂ ĂĕĆŽ͕ ŽƐ dƌŝďƵŶĂŝƐ ĞŶƚĞŶĚĞƌĂŵ ƋƵĞ Ž ^ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĆŽ ƚĞƌŝĂ ůĞŐŝƟŵŝĚĂĚĞ
ƉĂƌĂƉƌŽƉŽƌĂĕĆŽĞŵŶŽŵĞĚŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͕ũĄƋƵĞŚĂǀŝĂĂƐƐŝŶĂĚŽƵŵĐŽƌĚŽ
ŽůĞƟǀŽĐŽŵĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƉƌĞǀĞŶĚŽĂƌĞĚƵĕĆŽĚŽƚĞŵƉŽĚĞŝŶƚĞƌǀĂůŽ͘
Porém, lembramos que foi a Braskem quem descumpriu, na época, o disposƚŽŶŽĐŽƌĚŽŽůĞƟǀŽ͕ĨĂƚŽƋƵĞŐĞƌŽƵĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĚĂĂĕĆŽ͘
EŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ŵĞƐŵŽĐŽŵĂŶĞŐĂƟǀĂĚĂ:ƵƐƟĕĂĚĞŽ^ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽƐ
ƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐ͕ŽĨĂƚŽĠƋƵĞƚŽĚŽƐŽƐƚƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐƋƵĞĞƐƟǀĞƌĂŵƐƵũĞŝƚŽƐĂũŽƌŶĂĚĂƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽŶŽŚŽƌĄƌŝŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĐŽŵƚĞŵƉŽĚĞŝŶƚĞƌǀĂůŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂƵŵĂ
ŚŽƌĂĚŝĄƌŝĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽŶĂ^ƷŵƵůĂϰϯϳĚŽd^d͕ƚġŵŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĐŽďƌĂƌ
ŶĂ:ƵƐƟĕĂĚŽdƌĂďĂůŚŽŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĞƐŝŶƚĞƌǀĂůŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƉƌŽǀĞŝƚĂŶĚŽĂŝŶƚĞƌƌƵƉĕĆŽĚŽƚĞŵƉŽĚĞƉƌĞƐĐƌŝĕĆŽ͕ĞŵƌĂǌĆŽĚĂĂĕĆŽĐŽůĞƟǀĂĚŽ^ŝŶĚŝƉŽůŽ͘
WŽƌĠŵŽƉƌĂǌŽĮŶĂůƉĂƌĂĂũƵŝǌĂŵĞŶƚŽĚĞƐƚĂƐĂĕƁĞƐ͕ĐŽŵŽďũĞƟǀŽĚĞŐĂƌĂŶƟƌ
ŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞĂũƵŝǌĂŵĞŶƚŽĚĞƵŵĂĂĕĆŽ͕ĠϯĚĞĂŐŽƐƚŽĚĞϮϬϭϴ͘ƐƐŝŵ͕ĂůĞƌƚĂŵŽƐ
que, aqueles que estão nas condições antes referidas e queiram entrar com ações
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌŽƐĞƵĚŝƌĞŝƚŽ͕ĚĞǀĞŵƉƌŽĐƵƌĂƌĂĂƐƐĞƐƐŽƌŝĂũƵƌşĚŝĐĂĚŽ^ŝŶĚŝƉŽůŽʹƐĐƌŝƚſƌŝŽzŽƵŶŐŝĂƐ>ĂƵǆĞŶΘ>ŝŵĂĚǀŽŐĂĚŽƐƐƐŽĐŝĂĚŽƐ͕ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ
ŶŽƐƐĞƵƐĞƐĐƌŝƚſƌŝŽƐ͕Ğŵ^ĆŽ>ĞŽƉŽůĚŽ͕ZƵĂWƌŝŵĞŝƌŽĚĞDĂƌĕŽ͕ϭϭϯʹĐŽŶũ͘ϭϬϭĞ
ϰϬϭʹĞŶƚƌŽŽƵĞŵWŽƌƚŽůĞŐƌĞʹǀĞŶŝĚĂ'ĞƚƷůŝŽsĂƌŐĂƐ͕ϳϳϰʹƐĂůĂϯϬϭʹDĞŶŝŶŽĞƵƐ͕ŽƵĂŝŶĚĂ͕ƉĞůŽƐƚĞůĞĨŽŶĞƐ;ϱϭͿϯϱϴϵ͘ϱϱϬϳŽƵϯϱϵϬ͘ϮϬϳϵĞŶŽƉůĂŶƚĆŽ
ũƵƌşĚŝĐŽĚŽƐŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌĠǀŝŽĂŐĞŶĚĂŵĞŶƚŽ͘
WŽƌƚŽůĞŐƌĞ͕ϭϴĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϭϴ͘
'Z^KEEdKE/KKZ
WZ^/EdK^/E/WK>K
(Publicado no Correio do Povo do dia 18 de julho)

ATIVIDADE DE 37 ANOS DO
SINDIPOLO LEMBROU TRAJETÓRIA
DE LUTAS DA CATEGORIA

EĂ ƐĞǆƚĂͲĨĞŝƌĂ ;ϮϬͿ͕ ƚƌĂďĂlhadores petroquímicos, representantes de centrais sindicais e
de outras categorias, lideranças
ƉŽůşƟĐĂƐ Ğ ĚŽƐ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐ ƐŽĐŝĂŝƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵ ĚĂ ĂƟǀŝĚĂĚĞ
ƋƵĞĐĞůĞďƌŽƵŽƐϯϳĂŶŽƐĚŽ^/E/WK>K͘ĂƟǀŝĚĂĚĞĂĐŽŶƚĞĐĞƵ
ŶĂƐĞĚĞĚŽ^ŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ĞŵWŽƌƚŽůĞŐƌĞĞƌĞƵŶŝƵĚŝǀĞƌƐĂƐĐĂƚĞŐŽƌŝĂƐƋƵĞƚġŵƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽĚŽƐĂƚŽƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĞĞƐƚĆŽ
ƐĞŵƉƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐŶĂƐůƵƚĂƐĚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂƉĞƚƌŽƋƵşŵŝĐĂ͘ƵƌĂŶƚĞĂƐĨĂůĂƐ͕ƚĂŶƚŽŽƐĚŝƌŝŐĞŶƚĞƐĚŽ^/E/WK>KĐŽŵŽŽƐĚĞŵĂŝƐ
ĚĞƐƚĂĐĂƌĂŵĂƚƌĂũĞƚſƌŝĂĚĞůƵƚĂƐĚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͘
Nas falas, foi destacado o apoio que os petroquímicos sempre deram a luta dos trabalhadores terceirizados do Polo e frisaƌĂŵƋƵĞĞƐƚĂůƵƚĂĐŽŶũƵŶƚĂƚĞŵƐŝĚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟƌ
ĂǀĂŶĕŽƐĞŵƐƵĂƐŶĞŐŽĐŝĂĕƁĞƐĞĐŽŶƋƵŝƐƚĂƐ͘dĂŵďĠŵĨŽŝůĞŵďƌĂĚŽƋƵĞŽ^/E/WK>KĠƉƌĞƐĞŶĕĂŐĂƌĂŶƟĚĂŶĂůƵƚĂĚŽĐŽŶũƵŶƚŽ
da classe trabalhadora e na defesa dos direitos de diversas cateŐŽƌŝĂƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵĂƌĞĨĞƌġŶĐŝĂŶŽŵŽǀŝŵĞŶƚŽƐŝŶĚŝĐĂů͘
VÍDEO E ENTREVEROʹŽĮŶĂůĚĂƐĨĂůĂƐ͕ĨŽŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂdo um vídeo, mostrando um pouco da história de construção
da trajetória de lutas dos petroquímicos do RS, com depoimenƚŽƐĞĨĂƚŽƐƋƵĞŵĂƌĐĂƌĂŵĞƐƚĂĐĂŵŝŶŚĂĚĂ͘
EŽĮŶĂů͕ƚŽĚŽƐƐĂƵĚĂƌĂŵŽƐϯϳĂŶŽƐĚŽ^ŝŶĚŝĐĂƚŽĞĨŽŝƐĞƌǀŝĚŽ Ƶŵ ΗĞŶƚƌĞǀĞƌŽΗ ĂŽƐ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ ƉƌĞƉĂƌĂĚŽ ƉĞůŽƐ Ɖƌſprios diretores do ^/E/WK>K͘
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DIA DO BASTA!
Para dar
um basta aos
desmandos
provocados
pelo ilegítimo
governo
de
dĞŵĞƌ ;DͿ͕
Ă hd Ğ ĚĞmais centrais
promovem, no dia 10 de agosto o DIA NACIONAL DO BASTA! K ŽďũĞƚŝǀŽ Ġ ƋƵĞ ŶĞƐƚĞ ĚŝĂ͕
os trabalhadores realizem paralisações, atrasos de turnos, atos nos locais de trabalho e nas
praças públicas de grande circulação de todo
o País para exigir um basta de desemprego,
de aumento do preço do gás de cozinha e dos
combustíveis, de retirada de direitos da classe
trabalhadora, de privatizações e de perseguiĕĆŽĂŽĞǆͲƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ>ƵůĂ͘
ĞƐƚĞƐĞŝǆŽƐ͕ŽƐƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐŝƌĆŽĂĐƌĞƐĐĞŶƚĂƌ
as reivindicações específicas de cada categoria, fortalecendo as mobilizações da classe traďĂůŚĂĚŽƌĂ͘ƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĚĞWZKd^dKƐĆŽ
também contra a retirada de direitos da classe
trabalhadora, o engessamento do orçamento
; ϵϱ Ͳ ƋƵĞ ĐŽŶŐĞůĂ ŽƐ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ƉŽƌ ϮϬ ĂŶŽƐͿ͕ ĂƐ ƉƌŝǀĂƚŝǌĂĕƁĞƐ͕ Ă ƌĞĨŽƌŵĂ
trabalhista, a terceirização irrestrita e o ataque
que representa a reforma da previdência, que
Ž ŐŽǀĞƌŶŽ dĞŵĞƌ Ğ ŽƐ ĚĞƉƵƚĂĚŽƐ ƋƵĞ ůŚĞ ĚĆŽ
sustentação esperam apenas passar a eleição
ƉĂƌĂĂƉƌŽǀĂƌŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͘

)Ð580/$7,12$0(5,&$12
“LA PODEROSA” – PORTO ALEGRE
Nos dias 27, 28 e
29/07, será realizado o
Fórum LatinoAmericano
“La Poderosa”, na Casa
do Gaúcho, em Porto
Alegre.
͞>Ă WŽĚĞƌŽƐĂ͟ Ġ
um movimento políƟĐŽ ĂƉĂƌƟĚĄƌŝŽ͕ ƋƵĞ
ŶĂƐĐĞƵ Ğŵ ϮϬϬϰ͕ ŶĂƐ
favelas de Buenos
ŝƌĞƐ ;ƌŐĞŶƟŶĂͿ͘ K
nome refere-se a moto
com a qual Che GueǀĂƌĂ Ğ ůďĞƌƚŽ 'ƌĂŶĂĚŽ ĂŶĚĂƌĂŵ ƉĞůĂ
ŵĠƌŝĐĂ ĚŽ ^Ƶů͘ ͞>Ă WŽĚĞƌŽƐĂ͟ ŚŽũĞ
está presente em mais de 12 países,
construindo assembleias nos bairros,
promovendo espaços de educação poƉƵůĂƌĞĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽ͘

PROGRAMAÇÃO:
ÎSexta-feira, 27 de Julho

ͲϭϯŚăƐϭϲŚϯϬͲďĞƌƚƵƌĂ
ͲϭϳŚăƐϭϵŚͲ͞DĂƌĐŚĂƉŽƌDĂƌŝĞůůĞ͟
ŶŽĐĞŶƚƌŽĚĞWK͖
ͲϭϵŚăƐϮϮŚͲǀĞŶƚŽĐƵůƚƵƌĂů

ÎSábado, 28 de Julho

ͲϵŚăƐϭϮŚͲWĂůĞƐƚƌĂƐ͗ĂͿΗRepressão do
EstadoΗ͗^ĞƌŐŝŽDĂůĚŽŶĂĚŽ;ƌŐͿͲDſŶŝĐĂĞŶŝĐŝŽ;ƌĂͿͲ>ƵǌDĂƌŝŶĂĞƌŶĂů
DĂĚƌĞƐ^ŽĂĐŚĂ;ŽůͿͲWĞĚƌŽZĞƐƚƌĞƉŽ
;ĐƵͿ Ͳ ƉĂƌĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂůƵŶŽƐ ĂƐƐĂƐƐŝŶĂNo
dia
ĚŽƐ ĚĞ ǇŽƟǌŝŶĂƉĂ ;DĠǆͿ Ͳ ŶƚŽŶŝŽ
ϭϲͬϬϳ ŽĐŽƌƌĞƵ
:ŽƐĠWůĞƐƐŵĂŶ;sǌůĂͿͲ>ŝǁƐŬŝ;ƌŐͿ͘ďͿ
ΗCooperativismoΗ͗ DĂƌĐĞůŽ ĚŵƵŶĚŽ
Ž ƐĠƟŵŽ ũŽŐŽ
;ƌĂͿ Ͳ ĚŐĂƌ ĂƵƟƐƚĂ ;ŽůͿ͕ KEKválido pela fase
K> ;ŽůͿ͕ ŽŵƵŶĐĂ ů DĂŝǌĂů ŶŐĞů
classificatória
WƌĂĚŽ;sǌůĂͿͲZĂĨĂĞů<ůĞũǌĞƌ;ƌŐͿͲZŽda 5° COPA DE
ďĞƌƚŽ &ƵŶĞƐ ĂŶŽŶ ;ƌŐͿ͘ ĐͿ ΗFeminisFUTSAL DO SINDIPOLO que teve como resultamo LatinoamericanoΗ͗WĞƚƌŽŶŝŚůĂ;ƌĂͿͲ
do ALTA PRESSÃO 6 X 4 REX LINE͘
'ŝĂĐŽŶĚĂDŽƚĂ;sǌůĂͿͲ>ŝůŝĂŶĞůŝďĞƌƟ
EĂ ƋƵĂƌƚĂͲĨĞŝƌĂ͕ ĚŝĂ Ϯϱ͕ ăƐ ϭϴŚ͕ ĂĐŽŶƚĞĐĞ Ž ;hƌƵͿ Ͳ ZŽƐĂůŝŶĚĂ ^ĂŶơǌ ;DĠǆͿ Ͳ zĂŶŝjogo entre a BRK 3 X PELADEIROS F.C͘
ƐĞƚDĂŶǌĂŶĂƌĞƐ;ƵďĂͿͲůĂƵĚŝĂ<ŽƌŽů
:Ą͕ĚŝĂϯϬͬϬϳ͕ăƐϭϴŚ͕URÁCA F.C X TRIETI- ;ƌŐͿ Ͳ DĂƌƚĂ ŝůůŽŶ ;ƌŐͿ͕ ůĂƵĚŝĂ ůLALUMINIO Ğ ăƐ ϭϵŚ͕ REX LINE X PELADEI- ďŽƌŶŽǌ;ƌŐͿͲ:ƵůŝĞƚĂWĂƌĞĚĞƐ;ŽůͿ͘
Ͳ ϭϯŚ ăƐ ϭϲŚ Ͳ WĂůĞƐƚƌĂƐ͗ ĂͿ ΗAcceso a
ROS F.C͘
KƐƉĞƚƌŽƋƵşŵŝĐŽƐĞƐƚĆŽĐŽŶǀŝĚĂĚŽƐĂƉĂƌƟĐŝ- la Terra y MoradiaΗ͗ &ƌĂŶĐŝĂ DĄƌƋƵĞǌ
parem dos jogos, promovidos pelo Sindicato, que DŝŶĂ ;ŽůͿ Ͳ >ĂƵƌĂ ƷŶŝŐĂ ĄĐĞƌĞƐ
;,ŽŶͿͲ>ƵĐŝĂŶŽŽŶĐŚĞŝƌŽ;DĠǆͿͲĞse caracterizam por momentos de confraternizaŽůŝŶĚĂ ĂƌƌŝǌŽ ;ƌŐͿ͕ ^ŽƌĂǇĂ DĂŝĐŽŹŽ
ĕĆŽĞŝŶƚĞŐƌĂĕĆŽĚĂĐĂƚĞŐŽƌŝĂ͘>ĞŵďƌĂŵŽƐƋƵĞŽƐ ;ƌŐͿͲ>ĞŽŶŝůĚĂƵƌŝƚĂ;ĂƌƚŽůŝŶĂ^ŝƐĂ͕
ũŽŐŽƐƐĆŽƌĞĂůŝǌĂĚŽƐŶŽ'ŝŶĄƐŝŽĚĞƐƉŽƌƚĞĚŽ^ŝŶ- ŽůŝǀŝĂͿͲ:ŽƐĠsŝĐĞŶƚĞ;ĐƵͿͲKƌŐĂŶŝǌĂdicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa ĐŝſŶ>ƵĐŚĂƉŽƌůĂdŝĞƌƌĂ;WĂƌͿͲEŝŶŽƐŬĂ
ZŝƚĂ;ZƵĂĂƌĂŵƵƌƵϯϯϬͿ͕ŶŽĐĞŶƚƌŽĚĞĂŶŽĂƐ͘
'ſŵĞǌWĂŝůĂĐƵƌĂ;ŚŝͿͲĂƌŵĞŶ^ŽƐĂ
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;hƌƵͿͲDĂƌơŶĞůŐĂĚŽ;hƌƵͿͲWĞůƵƐĂ
;hƌƵͿ͘ ďͿ ΗComunicação ComunitáriaΗ͗
WĂďůŽĂƉŝůĠ;DŝĚŝĂEŝŶũĂ͕ƌĂͿͲĚƵĂƌĚŽŶŐƵŝƚĂ;ƌŐͿ͕WĞĚƌŽƌŝĞŐĞƌ;ƌŐͿ
Ͳ zƵŶŝĞů >ĂďĂĐĞŶĂ ;:ƵǀĞŶƚƵĚ ZĞďĞůĚĞ͕
ƵďĂͿ Ͳ :ĞŶĂƌŽ sŝůůĂŵŝů ;ů WƌŽĐĞƐŽ͕
DĠǆͿ Ͳ WĂƚƌŝĐŝĂ sŝůůĞŐĂƐ ;dĞůĞƐƵƌͿ͘ ĐͿ
ΗEducaçãoΗ͗DĂƌĐĞůŽDŽůŽĚĞƐŬǇ;ƌŐͿ
Ͳ DŝƌŶĂ ^ŽũŽ ;sǌůĂͿ Ͳ ůďĞƌƚ ^ĂŶƐĂƌŽ
;ƌĂͿ Ͳ :ĂǀŝĞƌ ŽŶĚŽƌŝ ;ŽůͿ Ͳ :ƵĕĂƌĂ
sŝĞŝƌĂ;ƌĂͿͲ<ĞŝůĂ;ƵďĂͿͲZĞŶĠZĂŵşƌĞǌ;ĐƵͿ͘
Ͳ ϭϳŚ ăƐ ϮϬŚ Ͳ WĂůĞƐƚƌĂ ΗOrganización
PopularΗ͗ ^ŽŶŝĂ 'ƵĂũĂũĂƌĂ ;ƌĂͿ͕ :ƵĂŶ
'ƌĂďŽŝƐ;ƌŐͿ͕/ŐŶĂĐŝŽ>ĞǀǇ;ƌŐͿ͘
Ͳ ϭϵŚ ăƐ ϮϮŚ Ͳ ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ ĐƵůƚƵƌĂů
ŶĂĂƐĂĚŽ'ĂƷĐŚŽ͘
FEIRA DE ECONOMIA POPULAR
Paralelamente ao Fórum, acontece a
&ĞŝƌĂĚĂĐŽŶŽŵŝĂWŽƉƵůĂƌ͘

ÎDomingo, 29 de Julho
- 10h às 13h - Campeonato de futebol
"Resistidores de América"
ͲϭϯŚăƐϭϰŚϯϬͲůŵŽĕŽĞĞǀĞŶƚŽĐƵůtural
Ͳ ϭϰŚϯϬ ăƐ ϭϴŚ Ͳ WĂůĞƐƚƌĂ ΗIntegração
RegionalΗ͗ WĂďůŽ 'ĞŶƟůŝ ;ƌŐͿ Ͳ 'ƵŝůŚĞƌŵĞŽƵůŽƐ;ƌĂͿͲDĂŶƵĞůĂǵǀŝůĂ
;ƌĂͿʹĂƌŽůWƌŽŶĞƌ;ƌĂͿͲEŽƌĂŽƌƟŹĂƐ ;ƌŐͿ Ͳ ĚŽůĨŽ WĠƌĞǌ ƐƋƵŝǀĞů
;ƌŐͿʹ>ƵĐŝĂŶŽŽŶĐŚĞŝƌŽ;DĠǆͿͲWĞĚƌŽĂǇƵƋƵĞŽ;ŚŝͿ͘
ͲϭϴŚăƐϮϬŚϯϬͲ&ĞĐŚĂŵĞŶƚŽĐƵůƚƵƌĂů

IMPORTANTE:
Ͳ  ƉĂƌƟĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽ ĨſƌƵŵ Ġ ŐƌĂƚƵŝƚĂ͕
ƋƵĞŵ ƋƵŝƐĞƌ ĂƉŽŝĂƌ ĞͬŽƵ ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ͕
entre em contato para maiores informações sobre o evento no facebook ΗƵŵďƌĞĚĞĂƐĞΗŽƵƉĞůŽĞŵĂŝůĐƵŵďƌĞĚĞďĂƐĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ŽƵ ƐŝƚĞ ǁǁǁ͘
ůĂƉŽĚĞƌŽƐĂ͘ŽƌŐ͘Ăƌ͘

ŽůĞƟŵ/ŶĨŽƌŵĂƟǀŽĚŽ^ŝŶĚŝĐĂƚŽĚŽƐdƌĂďĂůŚĂĚŽƌĞƐŶĂƐ/ŶĚƷƐƚƌŝĂƐWĞƚƌŽƋƵşŵŝĐĂƐĚĞWŽƌƚŽůĞŐƌĞĞdƌŝƵŶĨŽͬZ^Ͳ^/E/WK>K
ǀ͘:ƷůŝŽĚĞĂƐƟůŚŽƐ͕ϱϵϲ͕ϴǑĂŶĚĂƌ͕ĞŶƚƌŽ͕WŽƌƚŽůĞŐƌĞͬZ^͕WϵϬ͘ϬϯϬͲϭϯϬͲ&ŽŶĞ;ϱϭͿϯϮϮϲ͘ϬϰϰϰͲ&Ăǆ;ϱϭͿϯϮϮϴ͘ϳϱϰϳ
ĞͲŵĂŝů͗ƐŝŶĚŝƉŽůŽΛƐŝŶĚŝƉŽůŽ͘ŽƌŐ͘ďƌͲǁǁǁ͘ƐŝŶĚŝƉŽůŽ͘ŽƌŐ͘ďƌͲ:ŽƌŶĂůŝƐƚĂZĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͗EĂƌĂ^ŽƚĞƌ;DdϰϰϯϲͿͲ/ŵƉƌĞƐƐĆŽ͗ĨƌĂŶŬŵŝĚŝĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

