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

CAMPANHA SALARIAL: ASSEMBLEIAS DA ARLANXEO
TRANSFERIDAS PARA OS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO

Como já havíamos informado, antes de fazermos a assembleia para aprovação da pauta de negociações deste ano, onde
trataremos de todo o acordo coletivo (cláusulas econômicas e
sociais), serão feitas assembleias com os trabalhadores da Arlanxeo para tratar da UNIFICAÇÃO DO ACORDO COLETIVO
para os trabalhadores de todas as empresas (Arlanxeo HPE e
TSR, Innova, Oxiteno e Braskem). A data para estas primeiras
assembleias,m que seriam realizadas nesta semana, passaram
para a próxima semana, nos dias 21, 22 e 23 de agosto (conforme tabela abaixo).
Após a rodada de assembleias com os trabalhadores da Arlanxeo, serão realizadas assembleias para definição da pauta
de reivindicações. Ao lado, destacamos alguns das principais
questões a serem tratadas nesta negociação.

PROPOSTA PARA A PAUTA

Na página 3 está disponível um formulário para propostas/sugestões visando a elaboração da proposta de pauta que
será apreciada pelos trabalhadores em assembleias a serem
realizadas entre os dias 28 e 30 de agosto, com os trabalhadores de turno e ADM das empresas Innova, Arlanxeo HPE/
TSR, Oxiteno e Braskem.

AGENDA DAS ASSEMBLEIAS DOS TRABALHADORES
DA ARLANXEO - HPE e TSR

UNIDADE HPE - Com votação secreta
GII na entrada e GI na saída - 3ª feira, dia 21/08, às 16h
GIII na entrada e GV na saída - 4ª feira, dia 22/08, às 8h
GIV na entrada - 5ª feira, dia 23/08, às 16h
ADMINISTRATIVO - 5ª feira, dia 23/08, às 12h
UNIDADE TSR - Com votação secreta
GA na entrada e GB na saída - 3ª feira, dia 21/08, às 8h
GE na entrada e GC na saída - 4ª feira, dia 22/08, a meia noite
GD na entrada - 5ª feira, dia 23/08, às 16h
ADMINISTRATIVO - 5ª feira, dia 23/08, às 12h

A apuração será na 5ª feira (23/08), às 16h, na HPE.

•
•
•

•
•
•
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•

PRINCIPAIS QUESTÕES QUE
SERÃO TRATADAS NA NEGOCIAÇÃO:

Manutenção das conquistas do atual Acordo Coletivo a
todos os trabalhadores;
Reajuste salarial sem escalonamento pelo INPC + reposição do custo de vida da categoria;
Mesmo reajuste dos salários para os auxílios creche, filhos
com necessidades especiais, OMO(Arlanxeo) e educação,
igual para os trabalhadores de todas as empresas, conforme
recebem os trabalhadores da Braskem;
Unificação do abono de férias de um salário + 1/3 de lei;
Seguro aposentando de 60 meses;
Pagamento de todas as horas extras (HE) e multa nos casos de não pagamento;
COMBATE OSTENSIVO AO ASSÉDIO MORAL;
Homologações das rescisões no SINDIPOLO;
Melhorias na saúde, segurança e meio ambiente (SSMA).

ARLANXEO PASSARÁ PARA
100% SAUDI ARAMCO
LEIA MAIS NA PÁGINA 2

REUNIÃO PLANO PETROS

Quarta-feira, dia 15 de agosto, às 18h, no
Sindicato com a participação da assessoria jurídica - Escritório Young, Dias, Lauxen e Lima
Advogados. LEIA MAIS NA PÁGINA 3.
Site - www.sindipolo.org.br | E-mail - sindipolo@sindipolo.org.br | Telefone - (51) 3226.0444
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DIA DO BASTA

TRABALHADORES CHAMAM A ATENÇÃO PARA O DESEMPREGO, ATAQUES A
DIREITOS E AUMENTO DOS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS E DO GÁS DE COZINHA

Na sexta-feira (10), foi
realizada uma manifestação
na via de acesso ao Polo,
pelo DIA DO BASTA. A atividade foi organizada pelo SINDIPOLO em conjunto com o
Sindiconstrupolo.
No DIA DO BASTA foi chamada a atenção para o desemprego, a retirada de direitos trabalhistas, o aumento
dos preços do gás de cozinha
e dos combustíveis, as privatizações e a entrega do pré-sal
e da soberania nacional. Também um BASTA à perseguição
jurídica e midiática ao ex-presidente Lula, condenado sem
provas, que vem tentando
impedi-lo de ser candidato
nas eleições de outubro.
Na chegada dos trabalhadores foi entregue material falando sobre a atividade.
Além dos trabalhadores que
estavam nos ônibus, chamou
a atenção o apoio de quem
transitava em carros particula-

res e caminhões,
que paravam e
mostraram interesse em pegar o
informativo, que
estava sendo entregue pelos dirigentes sindicais.
O mesmo está
disponível
no
site do Sindipolo – www.sindipolo.org.br

ATOS EM TODO PAÍS
As manifestações aconteceram em diversas cidades
do RS e do País. Em Porto
Alegre, foi realizada uma caminhada às 9h que saiu da
frente da Fecomércio, na
Avenida Alberto Bins, reunindo centrais sindicais, sindicatos e trabalhadores de
diferentes categorias, como
professores, funcionários públicos, metalúrgicos, sapateiros, petroquímicos, petroleiros, bancários, trabalhadores
da Saúde e da Alimentação,
entre outras, além de estudantes e representantes de
outros movimentos sociais.
De lá os manifestantes caminharam em direção ao Palácio Piratini/Praça da Matriz,

onde exigiram um BASTA aos
atrasos e parcelamentos de salários do funcionalismo público
à política de desmonte do estado pelo governo Sartori.
Em seguida, se dirigiram
em caminhada ao prédio do
Tribunal Regional do Trabalho, onde realizaram um ato
em defesa da Justiça do Trabalho e dos direitos sociais,
atacados pela reforma trabalhista de Temer.

PETROLEIROS - Os petroleiros também realizaram uma manifestação pela
manhã, em frente a REFAP,
quando denunciaram o aumento do gás de cozinha e
dos combustíveis, a venda
do pré-sal e a tentativa de
privatização de refinarias,
reforçando a necessidade
de combater a privatização
da Petrobrás. BASTA de entreguismo!

CONTINUA O PAGAMENTO DO DSR

Os pagamentos do DSR começaram dia 6 de junho e já foram feitos
para cerca de 900 participantes da
ação. Mas ainda faltam receber no
Sindicato, 70 pessoas, cuja lista está
disponível no site do SINDIPOLO (www.sindipolo.org.br).
Solicitamos que quem conhecer alguém que conste na lista,
favor avisar para que esta pessoa possa receber os seus valores. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o Sindicato pelo email secretaria@sindipolo.org.br

RESULTADOS DA BRASKEM

Na semana passada, a Braskem divulgou seus resultados
referentes ao segundo trimestre de 2018. O EBTIDA foi de R$
3,2 bilhões (US$ 877 milhões) no segundo trimestre de 2018, resultado 20% superior ao registrado no primeiro trimestre do ano e
5% maior do que o registrado no mesmo trimestre do ano passado.
A geração livre de caixa foi de R$ 3,6 bilhões, frente R$ 1,8
bilhão no trimestre anterior e R$ 1 bilhão na comparação com
o segundo trimestre do ano passado. A produção das centrais
petroquímicas no Brasil foi de 90% da capacidade instalada.

: LANXESS VENDERÁ SEUS 50% PARA SAUDI ARAMCO

A alemã Lanxess anunciou, na semana passada, que está vendendo sua
participação de 50% na Arlanxeo para a
saudita Saudi Aramco. As partes esperam consolidar a transação até o final de
2018. A empresa, considerando a parte da Lanxess e a da Saudi Aramco, está
avaliada em US $ 3,48 bilhões e o grupo
alemão espera receber aproximadamente US $ 1,63 bilhão em dinheiro, após deduzir dívidas e outros passivos financeiros por sua participação de 50%.
Com sede em Maastricht/Holanda,
a Arlanxeo, que produz borracha de alta
performance, teve vendas de cerca de US

E OS TRABALHADORES?

Neste caso, como na situação da
venda da Braskem, entre os trabalhadores fica a preocupação do que será o futuro com a gestão da Saudi Aramco.
A da Arlanxeo, até então, tinha como
referência
o modelo de gestão alemão.
ARLANXEO HPE
$ 3,72 bilhões em 2017 e emprega algo E agora, o que se pode esperar da gesem torno de 3.800 pessoas, em 20 unida- tão árabe? Estamos atentos em relação
a manutenção dos empregos, condições
des de produção, em nove países.
A Saudi Aramco é uma empresa pe- de trabalho e dos direitos dos trabalhatrolífera estatal do Reino da Arábia Sau- dores e vamos lutar para que esta mudita e maior exportadora mundial de pe- dança do controle da Arlanxeo não resulte em prejuízos aos trabalhadores.
tróleo bruto e líquidos de gás natural.

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

REUNIÃO PLANO PETROS/COPESUL

SERÁ NO SINDIPOLO, NA 4ª FEIRA, DIA
15, A PARTIR DAS 18H. PARTICIPE!

Na quarta-feira, dia 15 de agosto, realizaremos uma reunião no SINDIPOLO, com a
participação da assessoria jurídica Young,
Dias, Lauxen e Lima Advogados, para
tratar das ações individuais que buscam as perdas dos participantes com a extinção do
Plano Petros Copesul/Braskem. Neste encontro será feito um relato sobre o andamento
dos ajuizamentos, perspectivas e outras. Também servirá para esclarecimentos de dúvidas e outras questões por parte dos participantes do Plano.
É importante a participação neste encontro, para que todos saibam a situação geral do andamento do ajuizamento das ações e as perspectivas em relação ao que está
sendo demandado pelos trabalhadores. A PRESENÇA DE TODOS SERÁ FUNDAMENTAL.

BENZENO - VISITA TÉCNICA NO TESC

No dia 16/08, a Comissão Estadual do
Benzeno (CEBz-RS) realizará Visita Técnica de inspeção junto ao carregamento de
Benzeno da embarcação EcoEnergia da
empresa Navegação Guarita no Terminal
Santa Clara/Braskem (TESC) no Polo.
Na Visita os trabalhadores serão representados pela Bancada da CEBz-RS e
também pelos GTBistas da Braskem/Q2,
Navegação Guarita, Granel e demais GTBs
de trabalhadores terceiros e convidados.
O objetivo da Visita da comissão é verificar se os controles são eficazes e se a
capacitação dos trabalhadores envolvidos
no processo está sendo cumprido, conforme estabelecem as NRs, com os treinamentos previstos. Consiste principalmente
em observar as condições dos trabalhadores nestas manobras, reforçado pelo fato
de que em julho de 2017, no Terminal da
Braskem em Rio Grande, ocorreu um vazamento de Benzeno, onde trabalhadores
marítimos da empresa Navegação Guarita
ficaram expostos ao produto cancerígeno.
CEBZ-RS - A Comissão é tripartite

com representantes do Governo, Empresas e Trabalhadores. Na Bancada dos
Trabalhadores há representação de seis
sindicatos: SINDIPOLO, Sindiconstrupolo, Sindiágua, Sindipetro, Sinflumar e
Sindilíquida. Além destes, o Sintrapostos,
sindicato que representa os trabalhadores
em postos de combustíveis, também vem
participando das atividades da Comissão.
O propósito desta Comissão é possibilitar a todos os trabalhadores uma maior
proteção contra a exposição ao Benzeno,
pois este produto químico produzido na
Braskem Q2, é cancerígeno e não pode ter
nenhuma exposição aos trabalhadores.
Mantenha-se informado dos riscos de
exposição ao Benzeno em sua função e
atividades, pois quando o Acordo Nacional do Benzeno afirma que não tem Limite
de Tolerância, está dizendo que tem que
ser exposição ZERO. Caso o trabalhador
tenha dúvida de uma possível exposição,
procure imediatamente o Setor de Saúde
da empresa ou o GTB, seja da Braskem ou
empresa terceira.
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REUNIÃO: PLANO DE
SAÚDE BRADESCO/
BRASKEM

No encontro, a empresa apresentou um
panorama geral da situação do Plano em
nível nacional e no RS e o Sindicato relatou
à empresa inúmeras demandas identificadas pelos trabalhadores.
Na reunião com a Braskem no dia 9
de agosto, para tratar do Plano de Saúde Bradesco/Braskem, a empresa apresentou um panorama do que é o plano,
atendimento, abrangência e demais informações. Já a direção do SINDIPOLO,
relatou problemas levantados pelos trabalhadores em relação ao uso do Plano.
As questões apresentadas foram trazidas à entidade pela categoria e incluem
situações como valores cobrados pelo
plano, principalmente do pessoal aposentado, descredenciamentos, cobranças de procedimentos "por fora", entre
uma série de outras questões.
Ficou definido com a empresa,
um encontro específico para detalhar
os inúmeros problemas levantados
pela categoria.
Reiteramos que é importante que
os trabalhadores informem ao Sindicato os problemas que têm enfrentado
no atendimento e uso do Plano, o que
pode ser feito por email (secretaria@
sindipolo.org.br) ou para os dirigentes
sindicais nas unidades da Braskem. Estes relatos são fundamentais para que
possamos levar os problemas à empresa e cobrar uma solução.

No formulário abaixo descreva suas sugestões para a pauta de reivindicações. Recorte
na linha pontilhada, entregue aos dirigentes sindicais nas empresas ou envie ao Sindicato.

PROPOSTAS/SUGESTÕES PARA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

REAJUSTE SALARIAL E OUTRAS ECONÔMICAS ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
SAÚDE E SEGURANÇA ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
AUXÍLIO À EDUCAÇÃO ____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
GARANTIA DE EMPREGO _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
OUTRAS QUESTÕES _______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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STF REAJUSTE OS PRÓPRIOS SALÁRIOS EM 16,38%

Efeito cascata do aumento
poderá gerar uma despesa de
quatro bilhões de reais à União e
aos estados

Os ministros do STF aprovaram no último dia 8 de agosto, por sete votos a quatro, reajuste dos seus próprios salário em
16,38%. O reajuste poderá resultar numa
despesa de quatro bilhões de reais ao ano
à União e estados, por causa do efeito cascata. É que cada vez que o STF aumenta os
salários, que passarão de uma média de
33,7 mil para 39,3 mil reais por mês, juízes e procuradores dos estados também
têm direito ao mesmo percentual. O valor
é maior que o de alguns ministérios, como
meio ambiente ou cultura. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso
Nacional. Ganhos adicionais, chamados
de penduricalhos, como os auxílios para
moradia e alimentação, não entram na
conta do teto salarial.
Na justificativa, os ministros alegaram que a reposição corresponde a
perdas desde 2009. Mas em 2015, por
exemplo, começaram a receber o auxílio moradia de 4,3 mil reais/mês, independente de terem moradia na mesma
cidade onde trabalham. O valor do auxílio, exatos R$ 4.377,73, é maior que o
salário de 92% da população brasileira.

Além do Judiciário Ministério Público Federal (MPF), já anunciou reajuste
no mesmo percentual para os procuradores. O reajuste beneficia também
os salários do presidente da República,
do vice-presidente e dos ministros, que
têm suas remunerações fixadas pelo
Congresso Nacional com base no teto do
serviço público. Neste caso, a despesa
passa dos sete milhões de reais por ano.

MAIS DE 13 MILHÕES
DE DESEMPREGADOS

O reajuste suscitou críticas de diversos setores da sociedade, não só pelo
fato do reajuste beneficiar quem já ganha os maiores salários no setor público,
como pelo fato de que os trabalhadores
e os servidores públicos, na sua maioria, ou estão com salários congelados ou
têm tido reposições com base no INPC,
de cerca de 2 a 3%. Além disso, há mais
de 13 milhões de pessoas sem emprego.

5º CAMPEONATO DE FUTSAL DO SINDIPOLO

No dia 30/07, aconteceram mais
dois jogos válidos pela fase classificatória do 5° CAMPEONATO DE FUTSAL DO
SINDIPOLO. No final o placar foi Uráca F.C
3 x 2 Trietilaluminio e Rex Line 3 x 4 Peladeiros F.C. Já nos jogos do dia 09/08, o
resultado foi Peladeiros F.C 7 x 3 Trietilaluminio e Alta Pressão 5 x 2 Uráca F.C.
Convidamos todos a prestigiarem os
jogos e participarem deste evento esportivo e de confraternização. Os jogos estão sendo realizados no Ginásio
de Esporte do Sindicato
dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita
(Rua Caramuru, 330,
centro de Canoas). O
próximo jogo será dia
15, às 18h, entre Peladeiros F.C x Uráca F.C.

Veja na tabela abaixo, a classificação
das equipes até o momento:

REVISÃO DAS PORTARIAS
DO INMETRO

O SINDIPOLO participará, de 15 a
17 de agosto de 2018, da reunião do
Grupo Técnico (GT) da Comissão de
Certificação de SPIE-COMCER, no Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), no
RJ. O objetivo é atualizar as Portarias
do INMETRO N° 537 (Instruções Normativas para Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos-SPIE) e Portaria N°582 (Requisitos de Avaliação
da Conformidade para SPIE, tendo em
vista a necessidade de adequar as referidas Portarias às alterações da NR
13 estabelecidas na Portaria do MTE
N° 1084, de 28 de setembro de 2017.
Além disso, também estarão sendo discutidas alterações necessárias
nestas Portarias com relações as melhorias nas questões de segurança e
saúde dos trabalhadores, referentes
a Operação, Manutenção e Inspeção
dos Equipamentos que são controlados pelo SPIE e os demais que enquadram ou não na NR 13. Este Grupo
Técnico funciona de maneira tripartite, com representantes do Ministério
do Trabalho, representações sindicais
dos trabalhadores e de empresas certificadas com SPIE.

Explosão na Usiminas
fere 34 pessoas

A explosão de um gasômetro na
área da aciaria da Usiminas na sexta
(10), feriu 34 pessoas. A usina teve que
ser evacuada.
O acidente ocorreu em um dos
quatro gasômetros da unidade, por
volta das 12h40. A causa da explosão ainda não é conhecida. Segundo
os bombeiros, o tanque que explodiu
continha uma mistura de gases utilizada na produção de aço, denominada LDG (Linz Donawitz Gás), também
chamado gás de aciaria.
A forte explosão foi sentida em
diversos bairros próximos. Em alguns
locais houve danos a tetos e vidros
quebrados. Segundo a Universidade de
Brasília (UnB), a explosão da Usiminas
procou um abalo de 1,86 grau da escala Ritcher, que mede terremotos.
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