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

ASSEMBLEIAS COM OS 
TRABALHADORES DA LANXESS 

UNIDADES HPE E TSR
As assembleias para tratar da proposta 

da empresa de unificação dos Acordos Cole-
tivos das duas unidades da Lanxess aqui no 
Polo, com os trabalhadores dos cinco grupos 
de turno de cada uma das unidades, também 
com os trabalhadores do Administrativo se-
rão na segunda quinzena de fevereiro, na 
portaria das empresas, na entrada e saída 
dos turnos e com o ADM.

da CLT, Súmula 277 do TST de se-
tembro de 2012 e outros dispositi-
vos constitucionais. 

Neste sentido, a reunião foi 
importante para deixar bem cla-
ro a todos que, até que se tenha 
um novo Acordo, serão mantidas 
as condições dos atuais acordos, 
conforme trecho da ata que des-
tacamos no quadro abaixo (a ata 
da reunião está reproduzida na 
íntegra na página 2).

PROPOSTA TEM QUE SER 
MUITO BEM AVALIADA

A proposta da Lanxess de unificação dos Acordos 
das unidades HPE e TSR, além de preocupações em re-
lação a manutenção das conquistas dos trabalhadores 
nos dois acordos, envolve uma série de outras questões. 
São temas complexos, que devem ser muito bem anali-
sados sob todos os aspectos para que o que for decidido 
nas assembleias, direta ou indiretamente, não tenham 
impactos negativos e irreversíveis para os trabalhadores. 
Uma das questões, conforme já destacamos na Cartilha 
que foi distribuída aos trabalhadores, é a comparação 
das principais condições dos acordos das duas unidades 
da Lanxess. Mas existem outras questões importantes 
que também devem ser consideradas na decisão.  

REUNIÃO PARA TRATAR DA PROPOSTA DA 
LANXESS DE UNIFICAÇÃO DOS ACORDOS E DB

Na sexta-feira, dia 29, a pedi-
do da Lanxess, tivemos uma reu-
nião para tratar da proposta da 
empresa de unificação dos Acor-
dos Coletivos e Data-base (DB) 
das duas unidades da Lanxess 
aqui no Polo. No encontro ficou 
evidente a necessidade de escla-
recimentos aos trabalhadores so-
bre o que pretende a empresa. 

Pelas informações divulgadas 
pela empresa nas unidades, os 
trabalhadores haviam entendido 
que, a partir do início de feverei-

ro, já seriam implantadas inclusive 
a unificação dos Acordos Coleti-
vos, o que, mesmo que ela tivesse 
eventualmente intenção de fazer, 
não poderia. O Acordo é celebra-
do entre os trabalhadores, através 
do  Sindicato e a Lanxess. Portanto, 
ela não poderia, unilateralmente, 
implementar qualquer alteração 
nos Acordos. Além disso, também 
tem vários "preceitos" legais que 
não permitem qualquer alteração 
nos atuais Acordos, como, por 
exemplo, os artigos 10, 448 e 468 
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