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SOMOS TODOS TRABALHADORES! UNIFICADOS TEMOS FORÇA!

ASSEMBLEIAS COM OS TURNEIROS DA
ARLANXEO HPE, INNOVA E BRASKEM

Nos dias 26 e 27, serão realizadas assembleias com os turneiros da Arlanxeo HPE, Innova e Braskem, para apreciação
da pauta para o Acordo de Turno do período de 02/05/19 até
1º/05/21.
No EM DIA da semana passada, solicitamos aos trabalhadores que enviassem propostas para o Acordo. Até o momento
recebemos várias sugestões que serão incluídas na proposta
de Acordo. As sugestões podem ser encaminhadas pelo email
secretaria@sindipolo.org.br até a última assembleia, que será na
quarta-feira (27), às 16h.
Entre elas estão, além da manutenção das conquistas do
atual Acordo, a antecipação das férias para o pessoal de turno, conforme era feito anteriormente, de forma a permitir o
planejamento das férias de todos; o pagamento de horas extras (HE) a TODOS TURNEIROS que trabalharem nos dias 25
de dezembro e no dia 1º de janeiro, independente do grupo
que estiverem trabalhado nestes dois dias, pois conforme está
claro no Acordo de Turno devem receber as horas trabalhadas
nestes dias como HE (ou seja, pagar as 8 ou mais horas efetuadas nos dias citados como HE a 100%); a garantia do pagamento de TODAS AS HORAS EXTRAS EFETUADAS pelos turneiros,
conforme estabelece o Acordo Coletivo de Trabalho Geral e
não limitar o lançamento de, no máximo, 44 horas por mês e
muito menos Banco de Horas como pretendem determinadas
empresas; auxílio-alimentação de R$ 600,00/mês, entre outras
questões. É fundamental a participação nas assembleias.

PROGRAMAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS

TURNEIROS ARLANXEO HPE, BRASKEM E INNOVA

No Transbordo do Turno
GRUPO II - Terça-feira, dia 26/03, na entrada, às 00h
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

APROVADO ACORDO DE
TURNO DA ARLANXEO TSR

Em assembleias realizadas na semana passada, os trabalhadores de turno da Arlanxeo TSR aprovaram a proposta da
empresa de Acordo Coletivo de Turno. Na proposta aprovada
foram mantidas todas as conquistas históricas do Acordo.

IMPORTANTE!

NOVAS ORIENTAÇÕES SOBRE A
DECLARAÇÃO DAS DECENAIS NO IRPF

Veja na página 3, NOVAS ORIENTAÇÕES SOBRE COMO DECLARAR, NO
IMPOSTO DE RENDA (IRPF), as verbas
referentes à AÇÃO COLETIVA DAS GRATIFICAÇÕES DECENAIS dos trabalhadores da Ipiranga/Braskem. É importante
verificar as orientações pois certamente
alguns trabalhadores terão que retificar eventuais declarações
já efetuadas. VEJA MAIS NA PÁGINA 3.

ATIVIDADE NO POLO CONTRA A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

No dia 22, foram entregues cerca de cinco mil cartilhas esclarecendo como está a aposentadoria hoje
e como ficará, caso a proposta de reforma da previdência do governo seja aprovada.
Na sexta-feira, dia 22, a partir das 7 horas
da manhã, o SINDIPOLO e o SINDICONSTRUPOLO realizaram uma atividade no Polo Petroquímico contra a reforma da previdência.
As entidades entregaram uma cartilha, destacando os principais pontos da reforma que prejudicam fortemente os trabalhadores, diretos e terceirizados. Na atividade
foi observada a boa receptividade e o interese da categoria
em conhecer o que prevê a reforma. Quem não teve acesso a
Cartilha, pode solicitar um exemplar aos dirigentes sindicais nas
fábricas ou diretamente no Sindicato.
Ainda na semana passada,
no dia 21, houve um encontro no
Sindicato que debateu o tema,
com a presença de palestrantes
do DIEESE, do Escritório Young,
Dias, Lauxen e Lima Advogados Assciados, que presta assessoria para o Sindicato, e do ex-ministro da Previdência, Miguel
Rossetto, que falaram sobre a reforma da previdência e o impacto para os trabalhadores da ativa e aposentados.
LEI MAIS SOBRE O DIA 22 NO RS E NO PAÍS NA PÁGINA 4.

Site - www.sindipolo.org.br | E-mail - sindipolo@sindipolo.org.br | Telefone - (51) 3226.0444
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Ocorrência na Braskem PE4 preocupa
trabalhadores e moradores da região

No dia 21, por volta das 6h30, ocorreu
uma decomposição no reator Autoclave da
Unidade de Alta Pressão da Braskem PE4
que gerou um grande deslocamento de ar
e “flasheamento” do gás no reator que fica
dentro de uma casamata. Também causou
um estrondo bastante elevado que chamou a atenção de moradores de cidades
vizinhas e de pessoas num raio de até oito
quilômetros, que relataram ter sentido alguns vidros e telhas se movimentarem com
o deslocamento de ar.
Segundo documento recebido da
empresa, “...não houve danos pessoais
e nem mesmo ao meio ambiente, ape-

nas pequenos danos materiais” e que “a
investigação do evento já foi iniciada a
fim de que as causas raízes sejam identificadas e ações de bloqueio definidas e
implementadas.”
Temos que relembrar o que já tratamos no EM DIA 1823, quando ocorreu fato semelhante no dia 21 de julho
de 2017, e que havia sido logo após ao
meio dia no horário de intervalo de almoço. Naquela ocasião já alertávamos
pela “sorte” de uma outra decomposição
ocorrida em 2015 ter sido num final de
semana. Ambas ocorrências em horários
com pouca presença de trabalhadores.
De qualquer forma representam, sim,
risco de um acidente maior, com graves
consequências. Temos que estar atentos e
não aceitar políticas de redução de custos
em manutenção corretiva, preventiva e
preditiva, que sucateiam as plantas e expõem ainda mais a vida dos trabalhadores.

Fiscalização da SRT-RS na Braskem PP2/PE5

No último dia 19 de Março, a convite da Superintendência Regional do Trabalho
(SRT-RS) e atendendo ao disposto na Norma Regulamentadora nº 1 (NR1), conforme
Portaria SIT N° 84 de 04/03/2009, item 1.7(d), o SINDIPOLO acompanhou a fiscalização realizada na Braskem PP2/PE5 onde os auditores-fiscais observaram questões de
segurança e saúde dos trabalhadores diretos e terceiros, com maior ênfase nas atividades envolvendo a Parada de Manutenção na planta industrial Slurry, bem como
verificação das instalações das oficinas de manutenção, dos banheiros e vestiários.
Também solicitaram documentos à empresa para comprovação de treinamentos e
reciclagem técnica dos operadores, programas de atendimento à emergências, resgate em espaço confinado, atestados de saúde ocupacional, PCMSO, listagem de
equipamentos NR13, análise preliminar de risco da Parada, entre outros.
Foram verificados pelo órgão público alguns itens específicos sobre o cumprimento às Normas Regulamentadoras, em especial as NR's 12 e 13.
Entre as notificações apresentadas, algumas delas terão que ser de resolução
e implementação imediata pela Braskem, como é o caso da instalação de proteção
em todos os acoplamentos das bombas e eixos móveis, da necessidade de utilizar
ventilação local e exaustão específica para remoção completa dos fumos metálicos
gerados pelas soldas, mesmo quando realizadas nos locais temporários e/ou móveis na área industrial. Também na verificação dos trabalhos em espaço confinado,
os auditores exigiram implantação imediata de outro sistema de comunicação entre o trabalhador que está no interior do equipamento e o vigia que está na Boca
de Visita. Atualmente é feita por apito sonoro que deverá ser substituído por outro
sistema mais eficiente e bidirecional entre os executantes envolvidos.
Com prazo de 15 dias para conclusão, foi solicitado que seja projetado e instalado um sistema de ventilação e exaustão individual para cada bancada de solda
existente na oficina de caldeiraria PP1/PP2-PE5. Para execução em 60 dias foi exigida
a melhoria e adequação no sistema de ventilação e exaustão da oficina em questão.
O SINDIPOLO, como tem feito nas demais unidades do Polo quando convidado pelas instituições fiscalizadoras, também estará acompanhando os encaminhamentos desta e de outras fiscalizações feitas pela SRT-RS visando uma ação conjunta que trate das questões de segurança, saúde dos trabalhadores e de garantia
da integridade das instalações.

ELEIÇÕES DA CIPA
BRASKEM Q2-RS

De 25 até às 13
horas do dia 28 de
março está ocorrendo a votação eletrônica para escolha
dos membros da
CIPA da Braskem Q2-RS. Os trabalhadores poderão votar nos candidatos inscritos, independente da área onde atua.
O SINDIPOLO lembra aos petroquímicos que o Sindicato tem candidatos
concorrendo e chama a atenção para
a importância dos votos para CIPA dos
candidatos sindicalistas.
O momento político relacionado as
relações de trabalho, exigem atitudes
fortes relacionados às medidas de saúde
e segurança dentro da petroquímica e
o acesso a informações, relatórios e demais atos administrativos por membros
do Sindicato, facilita o acompanhamento
de iniciativas relacionadas a área.
Muitos trabalhadores que estão
concorrendo são excelentes profissionais, mas infelizmente sujeitos à exposição junto às "chefias" e podem ser
"pressionados" ou até assediados nas
cobranças relacionadas às questões de
saúde e segurança. Os dirigentes sindicais, por terem estabilidade, não estão
sujeitos a esta pressão.
Por isso, destacamos a importância da participação de todos na eleição e
reiteramos que ter dirigentes concorrendo tem o principal objetivo de estar
junto aos demais, para garantir uma
atuação forte e autônoma da CIPA. DE
25 A 28 DE MARÇO VOTE E PARTICIPE DA
ESCOLHA DOS MEMBROS DA CIPA.

REUNIÕES PARA TRATAR
DAS PLR DA BRASKEM
E DA OXITENO

A primeira
reunião
para tratar da
PLR Braskem
será no próximo dia 29, em
Triunfo. Já a que irá tratar da PLR para os
trabalhadores da Oxiteno, será no dia 5
de abril, em São Paulo.
Em ambas as reuniões, o SINDIPOLO
tem representantes participando da Comissão de Negociação.
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NOVAS ORIENTAÇÕES SOBRE A DECLARAÇÃO
DAS GRATIFICAÇÕES DECENAIS NO IRPF

O valor recebido da ação coletiva da Gratificação
Decenal é composto de parcelas ISENTAS e parcelas TRIBUTÁVEIS. Portanto, na declaração de Imposto de Renda estes valores devem ser informados corretamente
para não resultar em imposto a pagar. Para isso foi
elaborada uma planilha com o nome de cada um dos
79 beneficiários desta primeira etapa da ação e com o
percentual do que foi pago referente a rendimento tributável e rendimento isento, para cada trabalhador. Isso
deve ser rigorosamente observado na declaração.
A planilha com o nome de todos os beneficiários e os
percentuais de RENDIMENTO TRIBUTÁVEL E ISENTO, está
disponível no site do Sindicato (www.sindipolo.org.br).
Também pode ser solicitado com os dirigentes sindicais
nas unidades PP2-PE5 e PP1.
PARA MELHOR COMPREENSÃO:
a) identificar na planilha o seu nome e os percentuais indicados para Rendimento Tributável e Rendimento Isento;
b) identificar o valor líquido recebido (valor do cheque);
c) aplicar o percentual sobre este valor e informar em
separado na declaração nos campos pertinentes aos
rendimentos isentos e tributáveis, conforme orientação sobre o programa;
EXEMPLO: valor do cheque recebido: R$ 10.000,00
• planilha “Rendimento Tributável”: 55%
• planilha “Rendimento Isento”: 45%
• para declarar o rendimento tributável: calcular 55%
de R$ 10.000,00, ou seja, R$ 5.500,00
• para declarar o rendimento isento: calcular 45% de
R$ 10.000,00, ou seja, R$ 4.500,00.
PARA OS TRABALHADORES QUE EVENTUALMENTE JÁ
ENVIARAM A DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E NÃO
OBSERVARAM ESTE CRITÉRIO, SUGERIMOS O ENVIO DE
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.

COMO DECLARAR RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE DE ANOS ANTERIORES (RRA)

A) DECLARAR O VALOR RECEBIDO TRIBUTÁVEL:
1) Abra o Programa de Ajuste Anual do Imposto de Renda;
2) Localize no Menu à esquerda o ícone: “Rendimentos Recebidos Acumuladamente”;
3) Clicar no botão “Novo” na parte inferior da tela;
4) Primeiro passo é escolher a opção: “Exclusivo na Fonte”;
5) Preencher os campos: “Nome da Fonte Pagadora” e “CNPJ” com os
dados da empresa Braskem;
6) No campo “Rendimentos Recebidos”, lançar: resultado do percentual rendimento tributável informado sobre o valor líquido recebido (cheque).
7) O campo “Contribuição Previdenciária oficial”, deixar zerado;
8) Preencher o campo “Pensão Alimentícia” no caso de pagamento;
9) O campo “Imposto retido na fonte”: informar o valor do IRRF conforme DARF;
10) Preencher o campo “mês do recebimento”;
11) Preencher o campo “Número de meses” com o número: 1 mês;
B) DECLARAR O VALOR RECEBIDO INDENIZATÓRIO:
1) Abra o Programa de Ajuste Anual do Imposto de Renda;
2) Localize no Menu à esquerda o ícone: “Rendimentos Isentos e não
tributáveis”;
3) Clicar no botão “Novo” na parte inferior da tela;
4) Preencher o código “04” para declarar o valor isento: resultado do percentual rendimento isento informado sobre o valor líquido recebido (cheque).
C) DECLARAR OS HONORÁRIOS PAGOS:
1) Abra o Programa de Ajuste Anual do Imposto de Renda;
2) Localize no Menu à esquerda o ícone: “Pagamentos Efetuados”;
3) Clicar no botão “Novo” na parte inferior da tela;
4) Preencher código “61” para declarar os honorários advocatícios (valores pagos por parcela conforme NF);
5) Preencher código “99” para declarar os honorários do perito (valores
pagos por parcela conforme NF).

INNOVA: REUNIÃO SOBRE PLANO SAÚDE UNIMED

Na última sexta-feira, 22, o SINDIPOLO esteve reunido com a Innova para
obter mais detalhes sobre a Renovação
de Contrato que é feita anualmente entre a empresa e o plano de saúde Unimed, especialmente sobre o grupo envolvendo os trabalhadores aposentados
que tem previsão de aumento em cerca
de 300% do valor a ser pago por eles.
A Innova informou que negocia o reajuste dos trabalhadores da Ativa com o
plano de saúde e que para os Aposentados a negociação seria individual destes
com a Unimed. Para isso, criou um grupo
que determinou de PCA (Plano de Continuidade de Aposentados), que estão na
mesma Apólice dos trabalhadores ativos e
que fez cotação com outras “seguradoras”

de saúde para este grupo PCA que atualmente é composto por 12 trabalhadores
aposentados e que os valores cotados não
foram muito diferentes do que o Plano
Unimed está oferecendo a este Grupo.
Inclusive, segundo a empresa, há algumas faixas etárias que são mais onerosas e que reconhece que o aumento
no valor do Plano de Saúde para esse
grupo será significativo, principalmente

para os com mais de 59 anos, em função
de agora o Plano ser por faixa etária e
não mais por faixa média, não ocorrendo
com isso a diluição dos custos entre os
trabalhadores ativos e o grupo PCA.
A empresa reconheceu que este
aumento será significativo aos trabalhadores e, por sugestão do SINDIPOLO, irá
conversar com a Unimed para postergar
a data de opção para os aposentados
que queiram continuar no Plano. Enquanto isso, a empresa afirma que é difícil reverter a situação junto à Unimed,
mas ficou de tentar buscar, em conjunto
com o SINDIPOLO, outras formas para
não inviabilizar o plano de saúde a estes
aposentados e os demais que vierem a
se aposentar.
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Braskem deverá distribuir aos acionistas
R$ 2,67 bilhões em dividendos

Dados divulgados na semana passada apontam que a Braskem fechou o ano de 2018 com
geração líquida de caixa recorde, atingindo R$
7,1 bilhões, um crescimento de 187% em relação ao ano anterior. A receita líquida de vendas
também cresceu 18% na comparação ano a ano,
indo de R$ 49,3 bilhões em 2017 para R$ 58 bilhões em 2018. O EBITDA da Braskem recuou
8%, de R$ 12,3 bilhões para R$ 11,3 bilhões no ano passado. A empresa registrou um lucro
líquido de R$ 2,87 bilhões no ano passado, inferior em 30% ao alcançado no ano anterior,
de R$ 4,1 bilhões. A administração da Companhia propõe à Assembleia Geral Ordinária de
16 de abril de 2019, a distribuição de dividendos no montante de R$ 2.670 milhões relativo
ao exercício de 2018, representando 100% do lucro líquido distribuível aos acionistas.
Entre os destaques operacionais e comerciais de 2018, vê-se que a demanda de
resinas (polietileno, polipropileno e PVC) no Brasil foi de 5,2 milhões de toneladas,
uma expansão de 2,4% em relação a 2017. No ano, as unidades do Brasil e exportações apresentaram EBITDA de R$ 6,98 bilhões, representando 61% do consolidado
de segmentos da Companhia.
Ainda de acordo com a Braskem, a expectativa é investir cerca de R$ 3,3 bilhões em
2019. Desse total, R$ 300 milhões serão direcionados para projetos de saúde, segurança e
meio ambiente, enquanto R$ 1,96 bilhão para projetos relacionados à manutenção, produtividade e eficiência operacional, incluindo investimentos a serem realizados durante a
parada programada da central petroquímica da Bahia, prevista para o 4º trimestre de 2019.
NOVOS INVESTIMENTOS - A Braskem também anunciou dois novos investimentos. Um
deles é uma empresa na Índia. Outro é a contratação de um seguro de US$ 400 milhões
junto à americana Oil Insurance Limited. Especializada no setor, a companhia tem US$ 3
trilhões segurados de empresas químicas e petroquímicas ao redor do mundo.
PERSPECTIVAS - Um relatório sobre o setor petroquímico até 2030 revelou que a capacidade global de petroquímicos está pronta para um crescimento considerável nos próximos nove anos, principalmente na Ásia e no Oriente Médio. O relatório mostrou que a
capacidade global pode aumentar de 1.583,5 milhões de toneladas por ano (mtpa) em
2018 para 2.134,0 mtpa em 2027. Cerca de 1.320 usinas planejadas e anunciadas devem
entrar em operação. China, Irã, EUA, Rússia, Egito, Bélgica e Brasil são os principais focos de
negócios. No Brasil há estimativas de investimentos da ordem de US$ 9,6 bilhões nos próximos anos para adicionar capacidade de 8,7 mtpa, que deve entrar em operação até 2030.

POPULAÇÃO TOMA AS RUAS DO BRASIL
CONTRA A REFORMA DA PREVIDÊNCIA

No dia 22, DIA NACIONAL DE LUTA EM
DEFESA DA PREVIDÊNCIA, a população foi às
ruas do país contra a proposta do governo
de reforma da Previdência, que restringe o
acesso à aposentadoria e reduz o valor do
benefício, prejudicando milhões de pessoas, especialmente os que começam a trabalhar mais cedo, e os idosos que vivem em
situação de miserabilidade.
PORTO ALEGRE - O SINDIPOLO participou,
no final do dia 22, das manifestações na Capital com ato na Esquina Democrática, de onde
os manifestantes saíram em caminhada até o Largo Zumbi dos Palmares. Houve, ainda,
manifestações e panfletagens ao longo do dia em pelo menos 72 cidades no Estado.
BOICOTE - Apesar da proporção das mobilizações, a imprensa praticamente ignorou as manifestações, mostrando de que lado está nesta reforma.

NOTAS

FRENTE EM DEFESA DO SUS

No dia 21, o SINDIPOLO participou,
do ato de lançamento da FRENTE EM DEFESA
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). A Frente tem como objetivo somar na luta contra
as políticas de desmonte da saúde pública, a
necessidade de proteger a Seguridade Social
diante dos ataques dos governos neoliberais
e de fortalecer a participação dos trabalhadores nas conferências municipais de Saúde.
O evento foi organizado pela CUT-RS, sindicatos e federações, que representam profissionais da área da saúde, entre outros.

EXPLOSÃO EM FÁBRICA NA CHINA

Pelo menos 64 pessoas morreram em
consequência de uma explosão em um complexo industrial no leste da China que também deixou 640 pessoas feridas, 21 delas em
situação crítica, e 28 desaparecidas. Equipes
de resgate continuam trabalhando para tentar localizar os desaparecidos. A explosão
aconteceu dia 21, por volta das 14h48 (hora
local), após um incêndio em uma fábrica de
pesticidas da empresa Jiangsu Tianjiayi Chemical, cujos diretores estão sob custódia policial. A imprensa local afirmou que a empresa proprietária da fábrica tinha recebido seis
sanções administrativas por violar a legislação de gestão de resíduos, impacto ambiental e poluição do ar.

DITADURA NA
ARGENTINA

Há 43 anos, no
dia 24 de março
de 1976, iniciava na

Argentina um período de sete anos da ditadura militar mais
sangrenta do século 20 na América do Sul.
Neste domingo, centenas de milhares de argentinos saíram às ruas para gritar "Nunca
Más" e para protestar contra o governo de
Macri, cuja política vem gerando demissões
em massa, miséria, entrega do país, perseguição aos povos originários, perseguição a
militantes, presas e presos políticos, violência institucional, repressão ao protesto social, censura da imprensa.
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