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CAMPANHA SALARIAL

SITUAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES SALARIAIS
Nas negociações da DB outubro e setembro (Arlanxeo) a proposta das empresas foi rejeitada na mesa de negociação e nos dois casos reiteramos a pauta de reivindicações.
Com a PLASC, DB Outubro, a pauta de reivindicações foi aprovada semana passada.

Como havíamos informado, na reunião de negociação
dia 27/09, com a Oxiteno, Innova e Braskem, foi apresentada proposta de reajuste dos salários e do piso salarial de 90% do INPC e 0% de reajuste para os auxílios educação, creche e filhos com necessidades especiais.
Recebemos a proposta e posteriormente, depois de uma
análise pela direção do Sindicato a partir de amostragem
com alguns trabalhadores, rejeitamos a proposta das
empresas e reiteramos a pauta de reivindicações.
Na negociação com a Arlanxeo (DB Setembro), tivemos
reunião na sexta-feira (4), quando a empresa apresentou
proposta de reajuste salarial escalonado, sendo pelo
INPC (3,28%) para salários até R$ 10.118,41 a partir
deste salário, um valor fixo de R$ 331,88. Já para os
auxílios creche, OMO e outros, reajuste 0%. Após receber a proposta nos manifestamos rejeitando o que
foi apresentado e reiterando a pauta de reivindicações aprovada pela categoria, conforme quadro ao lado.
A expectativa é que a partir destas primeiras reuniões
(DB Setembro e Outubro), as empresas revejam suas posições e apresentem propostas compatíveis com o que buscam os trabalhadores.
Já na negociação com a PLASC (DB Outubro), tivemos
assembleia semana passada, quando foi aprovada a pauta de reivindicações (veja matéria na página 2).

PALESTRA DO SINDIPOLO
NA SIPAT 2019 BRASKEM

Será na quinta-feira, dia 10, às 11h

O SINDIPOLO terá sua palestra da SIPAT da Braskem, na
quinta-feira, dia 10 de outubro, às 11 horas, na Oficina da PE4. O tema deste ano será "Doenças Mentais
no Ambiente de Trabalho", a cargo do médico e professor lvaro Roberto Crespo Merlo. LEIA MAIS NA PÁGINA 3.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
DB SETEMBRO E OUTUBRO

Reajuste salarial pelo INPC acumulado nos últimos
12 meses + 5% de reposição de perdas pelo custo de
vida da categoria;
Reajuste do piso salarial pelo INPC + 5% aumento real;
Reajuste para os benefícios/auxílios educação, creche,
filho com deficiência, OMO (ARLANXEO) e outros praticados pelas empresas, também pelo INPC acumulado
nos últimos 12 meses + 5%.

REUNIÃO PARA TRATAR
DAS GRATIFICICAÇÕES
DECENAIS

Quinta-feira, dia 10, às 18h, no SINDIPOLO

Como já havíamos informado, na quinta-feira,
dia 3, tivemos audiência
na Justiça de Trabalho de
Triunfo, onde foram tratadas várias questões sobre
o desdobramento e conclusão com o pagamento
a todos trabalhadores que receberam ao menos uma gratificação paga pela Ipiranga.
Estamos convidando os trabalhadores para participar de
encontro no Sindicato, dia 10, para fazer uma série de esclarecimentos sobre o andamento desta fase do processo e
para sanar possíveis dúvidas entre os trabalhadores. É fundamental a participação de todos que têm direito a decenal,
de acordo com a condição citada acima. PARTICIPE!
LEIA MAIS NA PÁGINA 2.
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SITUAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA
DAS GRATIFICAÇÕES DECENAIS
Em 2018 foi paga a gratificação decenal
a um grupo de trabalhadores que já haviam
recebido ao menos uma decenal na Ipiranga.
Ainda não receberam dois grupos de trabalhadores que implementaram as condições para
ter o direito a grafiticação, ou seja, 10, 20 ou
30 anos de empresa, até meados de setembro de 2018, considerando que já haviam recebido ao menos uma parcela da decenal na
antiga Ipiranga. Os trabalhadores que completaram decênios a partir de setembro de 2018
até fevereiro de 2019, já receberam sua decenal paga através de folha de pagamento.
Os cálculos para os dois grupos de trabalhadores que têm o direito da decenal até
setembro de 2018 já foram efetuados e agora
atualizados e já houve concordância da empresa. Na audiência ficamos de apresentar à
Justiça os cálculos atualizados e agora fica dependendo da homologação.
Continua pendente e foram informados à
empresa e à Justiça quanto aos cálculos para
efeito de liberação do pagamento do FGTS aos
trabalhadores que receberam suas decenais
em 2018.

ENCONTRO NO SINDICATO

Acima informamos em linhas gerais a situação do andamento da ação coletiva. Na reunião a ser realizada no Sindicato na quinta-feira, dia 10 de otubro, serão dadas informações
mais detalhadas, inclusive referente a cada
etapa do processo e consequentemente dos
pagamentos. O encontro terá a participação
da assessoria jurídica do Sindicato - Young,
Dias, Lauxem e Lima Advogados Associados.
Após, conforme a evolução da tramitação na Justiça, estaremos informando aos
trabalhadores.

TRABALHADORES DA PLASC
APROVAM
PAUTA
DE
REIVINDICAÇÕES
Os trabalhadores da PLASC aprovaram, em assembleias re-

alizadas no dia 2 de outubro, na Portaria da empresa, a pauta de
reivindicações para às negociações deste ano com a empresa. A
proposta aprovada busca reajuste pelo INPC do período, mais 5%
de aumento para os salários e outros itens econômicos, além de
validade do Acordo por dois anos, com negociação das cláusulas
econômicas em 12 meses, e a manutenção das demais conquistas do Acordo. O SINDIPOLO já solicitou reunião com a empresa para apresentar a pauta de reivindicações aprovada pela categoria, e dar início às negociações. A expectativa é que a primeira
reunião aconteça ainda esta semana. Confira os principais itens da pauta aprovada:

Reajuste Salarial e dos auxílios pelo
INPC dos últimos 12 meses + 5% de aumento real;
Manutenção das conquistas do atual
Acordo Coletivo de Trabalho;
Reajuste do piso salarial pelo mesmo
percentual de reajuste do salário;
Assistência médica aos trabalhadores e
seus dependentes;
Transporte e alimentação fornecidos pela
empresa, sem custo para os trabalhadores;
HE a 120%;

Abono de férias de um salário;
Insalubridade de 40% do salário;
Adicional noturno de 35%;
Jornada de trabalho de 40h semanais
para todos os trabalhadores;
Pagamento de PLR;
Reajuste do valor do cartão-alimentação
conforme reajuste salarial;
Auxílio educação de um piso salarial anual a toda a categoria;
Licença-maternidade de seis meses;
Estabilidade de 120 dias à gestante.

SINDICATOS
GARANTEM
GANHOS REAIS

Segundo DIEESE, em agosto,
75,9% das negociações de
data-base tiveram reajuste
acima da inflação

Mesmo sofrendo fortes
ataques do Governo Federal
com o fim do imposto sindical, interferência no desconto em folha de pagamento e
inibição de taxa assistencial,
entre outros, os sindicatos
continuam sendo responsáveis pela melhoria das
condições
financeiras
dos trabalhadores.
Tanto que um levantamento do DIEESE mostrou
que, de janeiro a agosto de
2019, 49,8% das negociações
tiveram ganhos reais para os
trabalhadores. Além disso,
25,1% das negociações pelo
menos zeraram a inflação e
outros 25,1% tiveram perdas
aos trabalhadores.
O mês com melhor data-base ocorreu em agosto, com
75,9% de reajustes acima do
INPC. A variação positiva foi
de 0,74%.

PESANDO
NO BOLSO
A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF),
divulgada dia 04 de utubro
pelo IBGE mostrou que os
itens alimentação, habitação e transporte, somados,
comprometem 72,2%
dos gastos das familias em relação às despesas de consumo.
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ELEIÇÕES PARA CIPA NA BRASKEM
PE4/PE6 E PP1/PP2/PE5:

INSCRIÇÕES VÃO ATÉ 15/10

O prazo para concorrer na eleição para escolha dos membros das
CIPA's da Braskem PE4/
PE6 e PP1/PP2/PE5, gestão 2020, em ambas, vai
até o dia 15/10. A eleição escolherá os titulares
e suplentes para compor
as Comissões. Confira o
calendário eleitoral e participe:
Até 15/10 - prazo para inscrição dos candidatos da relação
dos candidatos inscritos;
Dia 16/10 - divulgação da relação dos candidatos para a
eleição da PP1/PP2/PE5;
Dia 18/10 - divulgação da relação dos candidatos para a
eleição da PE4/PE6;
18/10 - prazo para inscrição dos candidatos da relação dos
candidatos inscritos;
Dias 22, 23 e 24/10 - eleições com votação eletrônica;
Dia 26/10 - divulgação do resultado;
Novembro - Curso para os membros;
Dezembro - Posse da nova gestão.

PROBLEMAS COM OS PPP
SÃO INACEITÁVEIS

O SINDIPOLO segue recebendo relatos
de muitos trabalhadores na Braskem PP2 e
PE5 quanto a problemas encontrados nos
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP), mesmo após ter sido noticiado
no EM DIA 1927 de 20 de Agosto deste ano.
Ainda persistem aqueles e outros problemas
nos PPP´s da Braskem Unpol que são:
•Falta de período trabalhado e seus respectivos riscos devido
a falha no preenchimento;
•Resultados diferentes de dosimetria de ruído de trabalhadores do mesmo setor e estes resultados muito baixos, não
condizentes com a percepção dos trabalhadores;
•Para mesmo período de exposição a ruído são colocados várias valores de medições instantâneas dos setores e deveria
ser colocado o valor da média ponderada para não ocasionar
dúvidas ao perito do INSS;
•Vários períodos de anos com resultados iguais de dosimetria, causando dúvidas quanto aos resultados;
•Falta de exposições à radiações ionizantes.
Cabe à empresa verificar esses relatos no sentido de resolver essas questões, pois com as atrocidades da reforma na previdência, o INSS tem sido cada vez mais criterioso no sentido
de indeferir a solicitação do pedido de aposentadoria especial.
Portanto, é necessário que o PPP seja preenchido com a máxima precisão de TODOS os riscos no ambiente de trabalho.

SIPAT NA BRASKEM
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Palestra do SINDIPOLO será
na quinta-feira, dia 10, às 11h

O SINDIPOLO terá sua palestra da SIPAT Braskem, na quinta-feira, dia 10 de outubro, às 11 horas, na PE4. O tema deste ano será "Doenças Mentais no Ambiente de Trabalho",
a cargo do médico e professor Álvaro Roberto Crespo Merlo.
A SIPAT 2019 da Braskem, que este ano tem como tema
geral "Saúde Emocional e Confiabilidade Humana" ocorre
nesta semana com palestras, a tradicional rústica/caminhada
e brindes. Confira a programação:
TERÇA - 08/10 - Realização de DDs especial sobre o tema
da SIPAT 2019;
QUARTA- 09/10 - Palestra com os protagonistas da segurança sobre saúde emocional e confiabilidade humana, na Oficina
da Q 2 RS, das 8h às 8h30;
QUINTA - 10/10 - PALESTRA DO SINDIPOLO - DOENÇAS
MENTAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO, com Dr. Álvaro
Roberto Crespo Merlo, na Oficina da PE4, às 11h.
SEXTA - 11/10 - Rústica/Caminhada, na Portaria da Q 2 RS, às 8h.
O PALESTRANTE - É Médico do Trabalho, Especialista em Saúde Pública pela Université Paris I; Doutor em Sociologia pela Université Paris VII. Atualmente é Professor
Titular da UFRGS, na Faculdade de Medicina/Programa de
Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional e é Professor Médico-Assistente do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre, no Serviço de Medicina Ocupacional/Ambulatório
de Doenças do Trabalho e na Residência em Medicina do
Trabalho, com várias publicações. Atua na área de Psicologia, com ênfase em Psicodinâmica e Clínica do Trabalho e
na área da Medicina, com ênfase em Medicina do Trabalho.
Líder do Grupo de Pesquisa Laboratório de Psicodinâmica
do Trabalho da UFRGS.

AÇÕES CONTRA O DESMONTE DAS
NORMAS REGULAMENTADORAS

O SINDIPOLO convida
todos a participarem, na
quarta-feira, dia 9 de outubro, às 14h15, no plenário
da Assembleia Legislativa,
do Grande Expediente que
abordarÁ o tema "VIDAS
SOB RISCO". A abordagem
será quanto ao custo da desregulamentação das normas
e dos direitos do trabalhador
e da trabalhadora. O Grande
Expediente será do deputado Valdeci Oliveira (PT).
Antes, às 13h, haverá a
abertura oficial da Exposição
dos Banners sobre a precarização das NR's, no saguão
da Assembleia Legislativa.
A exposição ficará no local

para visitação, de 8 a 11 de
outubro. Neste dias também
serão coletadas assinaturas
para um Abaixo-Assinado e
distribuído um Manifesto em
defesa das NR's, sempre das
9h às 17h, no local.
AGENDE-SE E PARTICIPE!
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SENADO APROVA TEXTO-BASE DA
REFORMA DA PREVIDÊNCIA EM 1º TURNO
PREJUÍZOS AOS
APOSENTADOS

Com 56 votos a favor e 19 contra,
o Senado aprovou, dia 1º, em primeiro
turno, a reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. O indicativo é que o segundo turno ocorra
dia 10 de outubro. Para a aprovação,
eram necessários 49 votos.
Se aprovada em segundo turno, a reforma da Previdência será a maior alteração à Constituição Federal de 1988. Com
a reforma, a idade mínima para poder se
aposentar será de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres.
Houve poucas alterações em relação
ao texto aprovado pelos deputados. Uma
destas alterações foi a não aprovação do
sistema de capitalização da previdência,
que representou uma conquista das mobilização dos trabalhadores.

A reforma da Previdência vai derrubar ainda mais o valor do benefício pago
hoje aos aposentados. O cálculo será
com base na média de todo o histórico
de contribuições do trabalhador. Atualmente, o cálculo é feito levando em conta 80% das maiores contribuições.
O plano inicial do governo era ganhar 1 trilhão de reais para os cofres públicos com a reforma. Com as alterações
na Câmara e no Senado, a estimativa de
ganho foi para 876 bilhões de reais. Boa
parte destes recursos sairão das aposentadorias de menor valor, prejudicando a
maioria da população, enquanto mantém os privilégios para juízes, políticos e
militares, por exemplo. Quem vai pagar essa conta é o trabalhador.
Dos três senadores gaúchos, o senador Paulo Paim (PT) votou contra a
reforma enquanto que os outros dois Luiz Carlos Heinze (PP) e Lasier Martins
(Podemos) votaram a favor da reforma
da previdência.

13º CONGRESSO NACIONAL DA CUT

Em função da conjuntura política e econômica, este ano o Congresso
Nacional da Central está sendo realizado antes do Estadual, que será
realizado nos dias 22 e 23 de novembro, em Porto Alegre.

MUITOS INCENTIVOS
FISCAIS, POUCO
RETORNO EM EMPREGOS

Apesar de ter dado, nos últimos 16
anos, mais de 84 bilhões de reais em incentivos fiscais, o Estado beneficiou apenas os empresários, já que o retorno para
o RS foi minguado, especialmente no que
diz respeito aos empregos. O valor, segundo especialistas, daria para quitar a
alegada "dívida" com a União, que em
valores de maio estava em 66 bilhões e
que tem sido "motivo" para o corte de
direitos dos servidores, atraso e parcelamento de salários e outros ataques.
O governo dá os incentivos, mas
ignora os impactos econômicos e sociais das isenções. Porém os prejuízos,
em alguns casos, são claros, em especial no que diz respeito aos empregos.
A Videolar-Innova, por exemplo,
recebeu R$ 343.409.445,10, e não
gerou a quantidade de postos de trabalho diretos esperados.
Outra empresa beneficiada por incentivos fiscais foi a Masisa, que foi
vendida para a também chilena Arauco
e recebeu R$ 241.345.111,30 que,
vale lembrar, teve um acidente/incêndio com a morte de cinco trabalhadores,
em setembro de 2012. Isso só para citar
duas empresas conhecidas dos trabalhadores petroquímicos.
A sociedade certamente tem que
cobrar mais transparência e gestão nestes recursos. Incentivos fiscais são recursos tirados da educação, saúde e segurança e não podem servir para encher
os bolsos dos empresários, mas para
promover o desenvolvimento do Estado, e a geração de emprego e renda.

O SINDIPOLO está participando, com
dois representantes, do 13º CONGRESSO NACIONAL DA CENTRAL ÚNICA
DOS TRABALHADORES (CUT), que
este ano tem como tema “SINDICATOS
FORTES = DIREITOS, SOBERANIA E
DEMOCRACIA”. O encontro, realizado
em São Paulo, iniciou dia 7 e se estende
res/as; Mulheres no Trabalho Informal:
até o dia 10 de outubro e tem cerca de
Globalizando e Organizando; Análise de
dois mil participantes.
Conjuntura; e a construção de um plano
Integram as atividades do Congresde lutas, além da eleição e posse da nova
so a Plenárias das Mulheres e dois semidireção da Central para a próxima gestão.
nários internacionais sobre o futuro do
O encontro tem como objetivo desindicalismo e a desregulamentação e
bater a atual conjuntura e os desafios
precarização do trabalho, com a reprepara enfrentar um mundo do trabalho
sentações de cerca de 40 países. Entre os
em rápida transformação, recuperar
temas debatidos estão: Desregulamentaa democracia e buscar a retomada do
ção e precarização do trabalho e alternacrescimento econômico em um contextivas de organização dos/as trabalhadoto de ataque às entidades sindicais.
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