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SOMOS TODOS TRABALHADORES! UNIFICADOS TEMOS FORÇA!

ASSEMBLEIAS COM OS TURNEIROS

ARLANXEO TSR

As assembleias serão nos dias 19 e 21 de março,
com votação secreta para apreciação da proposta
de Acordo de Turno para o período 2018/2020.

Conforme proposta da
empresa, serão mantidas as
condições do atual Acordo de
Turno, à exceção de pequenos ajustes de redação de algumas cláusulas, sem alteração do conteúdo do Acordo.
É fundamental a parti-

cipação dos turneiros nas
assembleias que serão com
votação secreta, conforme
modelo de cédula na página 3.
Abaixo, reiteramos a tabela com o horário e datas
das assembleias com os respectivos grupos.

AGENDA DAS ASSEMBLEIAS COM OS
TURNEIROS DA ARLANXEO TSR

Com votação secreta
GA na entrada e GB na saída - 3ª feira, dia 19/03, às 8h.
GC na entrada - 3ª feira, dia 19/03, às 16h.
GE na entrada e GD na saída - 5ª feira, dia 21/03, às 00h.
A apuração será na 5ª feira (21/03), no final das assembleias.

BRASKEM, INNOVA E
ARLANXEO HPE

Na próxima semana, teremos assembleias com os trabalhadores de turno da ARLANXEO (UNIDADE HPE), da INNOVA e da
BRASKEM. Nestas assembleias será apreciada uma proposta de
Acordo de Turno para o período 2019/2021. Na página 3 está
agenda das assembleias que iniciam na segunda-feira (25) a
meia-noite (zero hora de terça) e também um formulário para
sugestões para o Acordo.
É importante a participação de todos neste processo, a começar pelas sugestões para o Acordo. Preencha o formulário, envie
ao Sindicato ou entregue aos dirigentes sindicais nas empresas.

ORIENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO DECENAL NO IRPF

Vários trabalhadores têm entrado em contato com o Sindicato e com a assessoria jurídica/pericial solicitando documentos referentes as Decenais. Para ter informações e documentos necessários para a declaração dos valores recebidos
na ação da Gratificação Decenal, veja na página 3.

VENHA CONHECER MELHOR A PROPOSTA
DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Nesta quinta-feira, 21/03, às 18h, no Sindicato

O SINDIPOLO está convidando todos os trabalhadores da
ativa, aposentados e de demais interessados, para a atividade que irá tratar da REFORMA DA PREVIDÊNCIA. Especialistas da área do Trabalho, do Direito e Política, falarão sobre a
proposta, as alterações, os impactos para os trabalhadores, a
falácia do déficit, entre outras questões.
A PEC 6/2019 já está tramitando no Congresso e o objetivo do governo é aprovar a mesma o mais rápido possível.
Ela altera diversas regras, aumenta o prazo de contribuição
e de idade, impõe regras de transição e sequer pressupõe a
preservação do chamado "direito adquirido".
Compareça e conheça a proposta que afetará definitivamente sua vida e a das próximas gerações. PARTICIPE!

22/03 - DIA NACIONAL DE LUTA
E MOBILIZAÇÃO CONTRA A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

As centrais sindicais CUT, FS, CTB, UGT, CSB, Intersindical,
CSP-Conlutas, CGTB e NCST estão convocando para o dia 22 de
março, sexta-feira, um DIA NACIONAL DE LUTA E MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PÚBLICA.
Neste momento, é fundamental a participação dos trabalhadores da ativa e aposentados nas manifestações contra a reforma
da Previdência, para, além de manter o atual sistema de previdência, evitar os ataques do atual governo às aposentadorias.

Site - www.sindipolo.org.br | E-mail - sindipolo@sindipolo.org.br | Telefone - (51) 3226.0444
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ALTERAÇÕES NA NR 13

Passam a vigorar, a partir
do dia 28 de março, as novas
alterações na Norma Regulamentadora nº 13 (NR-13). Sob
o título CALDEIRAS, VASOS
DE PRESSÃO, TUBULAÇÕES E
TANQUES METÁLICOS DE ARMAZENAMENTO, as alterações
foram autorizadas através
da publicação da Portaria n°
1082 de 18 de dezembro de
2018 e são resultado do trabalho realizado pela Comissão Nacional Tripartite Temática (CNTT), coordenado
pelo até então Ministério do
Trabalho.
Destacamos a inclusão e
atualização da Regulamentação dos seguintes itens:
Tanques Metálicos para armazenamento e estocagem
de produtos finais ou de ma-

térias primas;
Vasos de Pressão fabricados em plástico reforçado de
fibra de vidro;
O Sistema Instrumentado
de Segurança (SIS), para caldeiras que operam de forma
contínua;
O Sistema de Gerenciamento de Combustão (SGC) para
novas caldeiras categoria B;
A atualização do Currículo
Mínimo para Treinamento de
Segurança dos trabalhadores
na operação de Caldeiras e
Unidades de Processo;
A certificação voluntária do
Profissional Habilitado (PH).
Lembramos que as Normas Regulamentadoras são
disposições complementares
ao capítulo V da CLT, consistindo em obrigações, direitos
e deveres a serem cumpridos
por empregadores e trabalhadores, com objetivo maior
de garantir todos os aspectos
relacionados à segurança e à
saúde dos trabalhadores.

ELEIÇÕES DA CIPA BRASKEM Q2-RS

Encerram terça, 19 de março, as inscrições para eleição da
CIPA na Q2. A divulgação da lista dos candidatos será por email
no dia 22/3. Já a votação, que
será eletrônica, ocorrerá do dia
25 até às 13h do dia 28/3. Os trabalhadores poderão votar nos
candidatos inscritos, independente da área onde atua.
O SINDIPOLO destaca a importância da participação de todos na eleição. Ela diz respeito a segurança e precisa ter a máxima atenção. O Sindicato tem dirigentes concorrendo, com
objetivo de estar junto aos demais, par garantir uma atuação
forte e autônoma da CIPA na prevenção de saúde e segurança
dos trabalhadores.

VENDA DA BRASKEM PARA LYONDELL:
CONTINUAM AS NEGOCIAÇÕES

O processo de due diligence* das negociações entre a Odebrecht e a LyondellBasell para venda da Braskem já foi concluído
e o momento é de discussões entre vendedora e compradora.
Segundo informações da própria direção da Braskem, a petroquímica holandesa confirmou que as negociações seguem e as
discussões estariam concentradas nos últimos passos.
Enquanto isso, a Braskem segue revisando os procedimentos de controle interno para conseguir entregar o relatório 20-F do exercício de 2017 no prazo final (16/05/2019),
dado pela Securities and Exchange Commission (SEC), que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos, sob o risco de
deslistagem de suas ações na Bolsa de Nova York.
Executivos da Braskem apontaram que a empresa trabalha
com a expectativa de resultados similares entre 2018 e 2019.
No ano passado, a geração líquida de caixa foi recorde em R$ 7,07
bilhões, 187% acima do apurado em 2017, diante da variação positiva do capital de giro operacional, desvalorização cambial,
menor pagamento de imposto de renda nos Estados Unidos e
redução do pagamento de juros, entre outros fatores.
(*) “DUE DILIGENCE” - O termo em inglês significa diligência prévia e refere-se ao processo de estudo, análise e a avaliação
detalhada de informações de uma Empresa alvo da negociação,
visando a identificação de eventuais distorções relevantes, decorrentes das práticas empresariais. Este processo pode abarcar
aspectos financeiros, contábeis, previdenciários, trabalhistas,
imobiliários, tecnológicos e jurídicos da empresa alvo. Na verdade, qualquer setor/departamento pode ser avaliado.

INNOVA: PLANO DE SAÚDE DOS
APOSENTADOS TRIPLICA DE VALOR

Na semana passada, vários
aposentados que optaram em
levar o plano de saúde da UNIMED, conforme estabelece a Lei
nº 9656/98, procuraram o SINDIPOLO. Informaram que a UNIMED comunicou, via telefone, que
haverá correção no plano na faixa
de 300% e que terão que fazer esta opção até final de março ou
perderão os benefícios desta lei.
O SINDIPOLO protocolou carta na Innova solicitando esclarecimentos urgentes sobre o tema e espera que, antes do final
de março, este inconveniente e desumano problema que aflige
os trabalhadores aposentados seja resolvido.

EUA: INCÊNDIO EM TERMINAL PETROQUÍMICO ASSUSTA MORADORES

O incêndio de um tanque petrolífero
num terminal de uma petroquímica no
Texas (EUA), no dia 17/03, causou preocupação nas comunidades próximas a
planta. O fogo produziu uma fumaça espessa, visível num raio de quilômetros.
Não houve relato de vítimas ou feridos,
mas moradores das proximidades foram
alertados quanto a não saírem de casa.

O fogo começou pela manhã no terminal que serve para armazenar vários
combustíveis petroquímicos e gases e
às 16h30 ainda não havia sido debelado
pelos bombeiros. É o segundo incêndio
petrolífero em apenas dois dias naquela região. O anterior havia sido sábado,
(16), numa refinaria da ExxonMobil, em
Baytown.
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DECLARAÇÃO
DA GRATIFICAÇÃO
DECENAL E DO DSR NO IRPF
cato pelo email secretaria@sindipolo.org.br
DECENAIS: Abaixo está como declarar

os valores recebidos pelos trabalhadores
da antiga Ipiranga, referente as gratificações decenais. Os documentos necessários para o IRPF foram entregues quando
do pagamento da ação da Decenal.
Se alguém ainda tiver dúvida ou precisar de informações sobre a declaração
da Decenal, entre em contato com o Sindi-

DECLARAÇÃO DO DSR: Em relação
aos documentos do DSR, reiteramos
que tudo que é necessário para a declaração foi entregue no momento do
pagamento da ação. Mas se por ventura
alguém perdeu estes documentos, pode
solicitá-los ao SINDIPOLO, também pelo
email secretaria@sindipolo.org.br

PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DO IRPF - DECENAIS

Procedimento para declarar Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) de anos anteriores – ação Gratificação Decenal:
A)DECLARAR O VALOR RECEBIDO TRIBUTÁVEL:
9)O campo “Imposto retido na fonte”: informar o valor do IRRF;
1)Abra o Programa de Ajuste Anual do Imposto de Renda;
10)Preencher o campo “mês do recebimento”;
2)Localize no Menu à esquerda o ícone: “Rendimentos Recebi11)Preencher o campo “Número de meses” com o número: 1 mês;
dos Acumuladamente”;
3)Clicar no botão “Novo” na parte inferior da tela;
B)DECLARAR OS HONORÁRIOS PAGOS:
4)Primeiro passo é escolher a opção: “Exclusivo na Fonte”;
1)Abra o Programa de Ajuste Anual do Imposto de Renda;
5)Preencher os campos: “Nome da Fonte Pagadora” e “CNPJ”
2)Localize no Menu à esquerda o ícone: “Pagamentos Efecom os dados da empresa Braskem;
tuados”;
6)No campo “Rendimentos Recebidos”, lançar o valor líquido
3)Clicar no botão “Novo” na parte inferior da tela;
efetivamente recebido.
4)Preencher código “61” para declarar os honorários advoca7)O campo “Contribuição Previdenciária oficial”, deixar zerado;
tícios (valores pagos por parcela conforme NF);
8)Preencher o campo “Pensão Alimentícia” no caso de pa5)Preencher código “99” para declarar os honorários do perigamento;
to (valores pagos por parcela conforme NF).

ASSEMBLEIAS ARLANXEO TSR

Abaixo, segue o modelo da cédula que será entregue aos
trabalhadores durante as assembleias para efetivar a votação
secreta quanto a proposta de Acordo de Turno da Arlanxeo/
Unidade TSR.

Em relação a proposta de ACORDO DE TURNO apresentada pela ARLANXEO aos turneiros da Unidade TSR

MINHA DECISÃO É DE QUE:

Seja APROVADA a proposta da empresa
de manter o atual Acordo de Turno.
Seja REJEITADA a proposta da empresa
de manter o atual Acordo de Turno.

AGENDA DE ASSEMBLEIAS DOS TURNEIROS
DA ARLANXEO HPE, INNOVA E BRASKEM

Reiteramos que nessas assembleias os trabalhadores estarão apreciando uma proposta de Acordo de Turno para o
período 2019/2021. O formulário abaixo, para sugestões ao
Acordo, pode ser preenchido e entregue ao Sindicato ou aos
dirigentes sindicais nas empresas.

AGENDA DAS ASSEMBLEIAS

TURNEIROS ARLANXEO HPE, BRASKEM E INNOVA
No Transbordo do Turno
GRUPO II - Terça-feira, dia 26/03, na entrada, às 24h
GRUPO III - Terça-feira, dia 26/03, na saída, às 16h
GRUPO I - Terça-feira, dia 26/03, na saída, às 24h
GRUPO V - Quarta-feira, dia 27/03, na saída, às 16h
GRUPO VI - Quarta-feira, dia 27/03, na entrada às 24h
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

REFORMA DA PREVIDÊNCIA: RUIM PARA
TODOS, PIOR PARA AS MULHERES

A professora de Economia e Relações do Trabalho do Centro de Estudos
Sindicais e de Economia do Trabalho da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Marilane Teixeira, afirmou que as
mulheres serão as mais prejudicadas com
a reforma da Previdência, se a proposta
for aprovada pelo Congresso Nacional.
Pelas regras atuais, uma mulher de
55 anos e com 25 anos de contribuição
teria de trabalhar mais cinco anos para
se aposentar por idade e conseguir receber o benefício integral. Ou seja, estaria aposentada aos 60 anos e com 30
anos de contribuição.
Pelas regras de transição propostas
pelo governo, que quer implementar a idade mínima de 62 anos para as mulheres,
essa mesma mulher terá de trabalhar mais
sete anos (55+7 = 62) para se aposentar
por idade. Ainda assim, ela só chegaria a
32 anos de contribuição (25+7 = 32) e não
se aposentaria com o benefício integral,
que, pelas novas regras, vai exigir, no mínimo, 40 anos de contribuição.

Dessa forma, o benefício será de apenas 60% a quem atingir 20 anos de contribuição e sobe 2% por ano de contribuição
que exceder esse tempo mínimo exigido na proposta de reforma, até chegar a
100% com 40 anos de contribuição.
No caso da trabalhadora, a conta resultaria em um benefício de apenas 84%
do valor a que ela teria direito pela regra atual. Ou seja, 60% correspondentes
aos 20 anos mais 24% referentes aos 12
anos a mais que ela contribuiu para poder se aposentar aos 62 anos de idade.
AUMENTO DAS DESIGUALDADES - Ignorando a sobrecarga de trabalho e responsabilidades historicamente imputadas às mulheres, a proposta de reforma
da Previdência propõe igualar a idade de
homens e mulheres, trabalhadores(as)
rurais e urbanos para 60 anos, com 20
anos de contribuição. Ou seja, a proposta equipara a idade de homens e
mulheres para aposentadoria e ignora a
tripla jornada de trabalho das mulheres.

APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO AO BENZENO

O INSS reconheceu a um frentista o direito à aposentadoria especial por exposição
ao benzeno, sem judicialização do pedido.
A decisão administrativa foi proferida pela
2ª Câmara de Julgamento do Conselho
de Recursos da Previdência Social (CRPS).
"Ressalta-se que o agente Benzeno é cancerígeno e sua simples presença já enseja o
enquadramento do período", disse a relatora
Loraine Pagioli Faleiros Bechara.
O trabalhador pediu aposentadoria por tempo de contribuição em 2016
e pretendeu o reconhecimento como
especial do período trabalhado em um
posto de gasolina, onde esteve exposto
aos agentes nocivos hidrocarbonetos,
ruído, postura inadequada e acidentes.
Após negativa ao seu pedido, o autor entrou com recurso contra a decisão.
Ao julgar o recurso, a relatora decidiu
pela possibilidade da conversão de tempo de trabalho em condições especiais.
Sua decisão permitiu a aposentadoria
por tempo de trabalho ao autor, uma

NOTAS

ACIDENTE - Um trabalhador morreu
e outro ficou gravemente ferido após o
estouro de uma espécie de roldana, chamada de "bandola", nas obras da linha
de transmissão Xingu-Rio. Com 2.534,6
quilômetros, a Linha de Transmissão em
Corrente Contínua 800 kV Xingu-Terminal Rio será a mais extensa do país, atravessando 78 municípios em 5 estados. A
obra é liderada pela chinesa State Grid,
por meio da subsidiária Xingu Rio Transmissora de Energia (XRTE).O projeto vai
transmitir a energia gerada pela Usina
Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, reforçando o Sistema Interligado Nacional
(SIN) e aumentando o intercâmbio de
energia entre as regiões norte e sudeste.

PRIVATIZAÇÃO A PASSOS LARGOS - O

presidente da Petrobrás, Roberto Castello
Branco, revelou dia 14, em palestra na
Fundação Getúlio Vargas (FGV) que "sempre teve o sonho" de privatizar a companhia. Disse ainda que com exceção do
Banco Central, o resto todo tem que ser
privatizado e o BNDES, extinto. Ele informou que já existe um programa de vendas
de ativos, mas que o dele será "um programa muito mais agressivo de desinvestimentos". Segundo ele, refino e distribuição são os ativos que a companhia quer
se livrar com prioridade: “Não queremos
o monopólio de nada", acrescentou.

QUEM MANDOU MATAR MARIELLE?

vez que o próprio posto de gasolina confirmou suas condições de trabalho. Ela
destacou a previsão do artigo 57, parágrafo 5º, da Lei 8.213/1991 que diz que
"o tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham
a ser consideradas prejudiciais à saúde
ou à integridade física será somado,
após a respectiva conversão ao tempo
de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão
de qualquer benefício".

Atos realizados em todo o país, na
quinta-feira, 14, cobraram das autoridades respostas ao assassinato da vereadora
Marielle e do motorista Anderson Gomes,
que completou um ano. Foram presos dois
suspeitos pelo assassinato, mas ainda não
são conhecidos os mandantes. Em Porto
Alegre, a atividade iniciou com ato na Esquina Democrática e seguiu com uma caminhada pelas ruas centrais da Capital.
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