
NEGOCIAÇÃO SALARIAL: 
CONTINUA A INTRANSI-
GÊNCIA DAS EMPRESAS

As negociações salariais, aqui, 
em Alagoas e na Bahia, continuam 
"emperradas" pela intransigência 
das empresas. Nas três regiões, o 
que falta para concluir os processos depende ba-
sicamente do fim desta intransigência.

Pelas propostas que foram apresentadas e pela 
expectativa da categoria, o que falta para encerrar 
as negociações e a celebração dos acordos, tanto 
dos itens econômicos, como outros não econômi-
cos, é boa vontade e respeito aos trabalhadores 
por parte da empresas. Elas têm plenas condições 
de atender o que vem sendo reivindicado. 

Em reunião que tivemos com 
a Lanxess dia 29 de janeiro, a pedi-
do da empresa, ficou definido que 
as condições dos atuais acordos 
para os trabalhadores das Unida-
des da Lanxess HPE (antiga DSM) e 
TSR (antiga Petroflex), serão man-
tidas durante a negociação que 
trata da proposta da empresa de 
unificação dos Acordos Coletivos 
das duas unidades aqui no Polo ou 
até que tenha um novo Acordo. 

Estes acordos são celebrados 
entre os trabalhadores, através do  

Sindicato e a Lanxess. Neste caso, 
ela não poderia, unilateralmente, 
implementar qualquer alteração 
nos Acordos. Até porque também 
existem várias questões legais a 
serem respeitadas conforme pre-
vêem os artigos 10, 448 e 468 da 
CLT, Súmula 277 do TST de setem-
bro de 2012 e outros dispositivos 
constitucionais. 

O atual Acordo Geral abran-
ge a Braskem, Innova, Oxiteno e a 
unidade da Lanxess HPE. O Acor-
do de Turno Geral do Sindicato é 
com a Braskem, Innova, Lanxess 
HPE. Já o Acordo específico do 
Sindicato com a Unidade TSR é re-
ferente a data-base e o turno no 
mesmo instrumento.

AGENDA DAS 
ASSEMBLEIAS

Para tratar da proposta da 
empresa, serão realizadas as-
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ASSEMBLEIAS COM OS TRABALHADORES DA 
LANXESS HPE E TSR PARA TRATAR DOS ACORDOS 

AGENDA DAS ASSEMBLEIAS 
TRABALHADORES DO  ADM

LANXESS TSR - Na entrada, 3ª, dia 23, às 8h.
LANXESS HPE - Na entrada, 5ª, dia 25, às 8h

TURNEIROS DA LANXESS HPE E TSR 
GRUPOS I e A - 3ª f, dia 23, na entrada, às 8h.
GRUPO IV e B - 3ª f, dia 23, na saída, às 8h.
GRUPO V e E - 5ª f, dia 25, na entrada, às 0h.
GRUPO II e C - 4ª f,  dia 24, na saída, às 24h.
GRUPO III - 5ª f, dia 25, na entrada, às 8h.
GRUPO D - 6ª f, dia 19, na saída, às 8h.
OBSERVAÇÃO: Os grupos identificados de 
I a V são da Lanxess HPE e os de A a E são 
da Lanxess TSR. 

sembleias com os trabalhadores das duas 
unidades da Lanxess aqui no Polo entre os 
dias 19 e 25 de fevereiro.  

IMPOSTO SINDICAL: 
Descontar para quem DE FATO defende 

os trabalhadores petroquímicos
Todos os anos é a mesma coisa. Chega fevereiro e as empresas largam 

"comunicados" sugerindo que o imposto pode ser descontado para os cha-
mados "sindicatos de categorias diferenciadas". 

Para o SINDIPOLO, não existe diferenciação entre os trabalhadores. To-
dos são petroquímicos e é para o Sindicato que está todos os dias ao lado dos 
trabalhadores, lutando por seus direitos, que entendemos que este imposto 
deve ser descontado. Além disso, algumas destas entidades não passam de 
meros arrecadadores de recursos, que não lutam  por qualquer melhoria 
nas condições de trabalho e de salários dos trabalhadores do Polo, indepen-
dente da função que desempenham. Não conhecem seus problemas, não se 
preocupam com a saúde e a segurança e sequer conhecem suas reivindica-
ções. (LEIA MAIS NA PÁGINA 2). 

APURAÇÕES
As apurações serão feitas no encerramento 

das votações, na entrada, às 8h, da quinta-feira, 
dia 25, data e horário da última assembleia. 
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Todos os anos, no mês 
de março, é feito o des-
conto do IMPOSTO SIN-
DICAL, que corresponde 
a um dia de trabalho  
de cada trabalhador, 
independente de ser 
ou não sindicalizado. O 
valor é recolhido para o 
sindicato da categoria 
preponderante na em-
presa que, no caso dos 
petroquímicos é o SIN-
DIPOLO.

Mas todos os anos as em-
presas apresentam comuni-
cados, "informando" sobre a 
possibilidade de desconto de 
pagamento do Imposto Sin-
dical para os ditos sindicatos 
de categorias diferenciadas, 
como engenheiros, químicos, 
administradores e outros.

Estas entidades não atu-
am diretamente na defesa 
dos direitos dos petroquími-
cos, não conhecem suas de-
mandas, não defendem seus 
empregos ou qualquer outro 
assunto, inclusive os relacio-
nados a segurança e saúde, 
por exemplo. 

É o SINDIPOLO que há 35 
anos acompanha e luta dia 
a dia ao lado dos petroquí-
micos, independente da em-
presa ou da função que cada 
um exerce dentro do Polo. É 
quem negocia os acordos co-

DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE 
RENDA REFERENTE AO EXTRATURNO

Temos recebido inú-
meras solicitações de 
orientações sobre como 
declarar no Imposto de 
Renda os montantes rece-
bidos pelos turneiros na 
negociação do EXTRATUR-
NO da Braskem.

Esta questão já está 
sendo tratada com nos-
so Jurídico e com o Peri-
to Contábil, assim como 
com a Braskem. Do que 
estamos verificando será preparado um procedimento/
orientação de como fazer a declaração. 

Nos próximos dias estaremos disponibilizando, possi-
velmente através do EM DIA e do site do Sindicato (www.
sindipolo.org.br), as informações necessária à declaração do 
IR/2016. Independente disto, quaisquer dúvidas que perma-
necerem podem entrar em contato com os dirigentes sindi-
cais nas empresas ou com o Sindicato. 

IMPOSTO SINDICAL: pagar para quem DE FATO, 
representa os trabalhadores petroquímicos

letivos e busca, ano a ano, os 
melhores reajustes possíveis 
e a manutenção dos direitos 
conquistados, frequente-
mente ameaçados pelas em-
presas. É quem representa 
os trabalhadores nas ações 
coletivas e luta constante-
mente por mais segurança e 
saúde para todos. Organiza 
as lutas e mobilizações para 
juntos garantirmos os atuais 
direitos e avanços nas con-
quistas. 

JUNTOS, SOMOS 
MAIS FORTES

Um Sindicato só é forte 
e atuante com a participação 
e apoio dos trabalhadores. 
As lutas exigem o apoio e o 
respaldo político e financei-
ro dos trabalhadores, e isso 
se dá de várias formas, com 
a sindicalização e o imposto 
sindical.

No entanto, é preciso ter 
cuidado com entidades me-
ramente arrecadatórias, que 
nunca estão presente, se-
quer sabem quais são nossas 
lutas e muitos menos estão 
ao lado dos trabalhadores. 
O esforço das empresas para 
que descontem para estas 
entidades tem como objeti-
vo fragilizar a nossa luta e o 
SINDIPOLO. 

Não há como justificar, 
como "incentivam" as em-
presas, o recolhimento do 
imposto sindical/contribui-
ção sindical às ditas “entida-

des de categoria 
diferenciada”. 

Para o SINDI-
POLO não existe 
categoria diferen-
ciada. Os petro-
químicos são uma 
categoria única, 
que vêm lutan-
do coletivamente 
para garantir suas 
conquistas e bus-
car avanços para 
todos e por isso 
não aceitamos 
diferenciação e 
d iscr iminação. 
Todos são con-
templados com 
as conquistas 
das negociações 
como reajuste sa-
larial, condições 
gerais de trabalho, PLR e até 
mesmo por isso, não aceita-
mos o escalonamento e bus-
camos auxílio-educação igual 
para todos.

Esclarecemos que a Con-

tribuição Sindical/Imposto 
Sindical não deve ser con-
fundida com as taxas anuais 
a serem pagas para os Con-
selhos Regionais como CREA, 
CRQ, COREN e outros.

5% - Confederação correspondente;
10% - Central Sindical;
15% - Federação Estadual;
60% - Sindicato da categoria;
10% - “Conta Especial Emprego e Salário”, 
do Ministério do Trabalho e Emprego.

DISTRIBUIÇÃO DO 
IMPOSTO SINDICAL



Passada a eleição da Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 
depois do curso obrigatório e da pos-
se, é o momento  dos eleitos pelos tra-
balhadores e indicados pela empresa 
iniciarem o seu relevante trabalho em 
prol da saúde e da segurança no meio 
ambiente do trabalho. 

No item 5.16 da Norma Regulamen-
tadora nº 5, que trata da CIPA, estão des-
critas as atribuições de todos que estão 
se integrando neste trabalho que deve 
ser coletivo. Mas, para além das normas, 
é fundamental que haja conscientização 
de todos os trabalhadores, que devem se 
somar aos eleitos e indicados, interagin-
do nas ações que visem preservar a vida 
e a saúde de todos, especialmente por 
estarmos tratando de uma planta petro-
química de alto risco. 

Por ser uma Comissão que trata 
de prevenção de acidentes e adoeci-
mentos, é nela que são debatidas as 
observações de não conformidades, 

investigações e en-
caminhamentos que 
advém de problemas 
acontecidos ou de 
observações de situ-
ações que ofereçam 
possibilidades de in-
cidentes/acidentes. 
Baseado nisso, fica 
claro que a CIPA é um 
instrumento que, por 
mais que tenhamos 
nossos representantes, ela é de todos. 

ATUAR COM AUTONOMIA
A atuação de todos os membros da 

CIPA, independente de serem eleitos ou 
indicados, deve se pautar pela absoluta 
autonomia. À empresa cabe proporcio-
nar aos membros da COMISSÃO todos 
os meios necessários para que o desem-
penho das atribuições se dê conforme 
o plano de trabalho elaborado no início 
do mandato. 

O processo eleitoral obteve uma 
grande participação, demonstrando que 
os trabalhadores estão de fato engajados 
na busca de um ambiente de trabalho 
mais seguro. Isto reforça ainda mais a 
responsabilidade dos eleitos e indicados 
em prol de um mandato que efetivamen-
te tenha como foco a segurança e a saú-
de dos trabalhadores, não permitindo 
que outos interesses que nem sempre 
andam na direção que os trabalhadores 
entendem como certo, se sobreponham. 
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DECISÕES JUDICIAIS CORRIGEM 
FGTS PELA INFLAÇÃO

Doenças ocupacionais 
poderiam ser evitadas, mas 
empresas preferem o lucro

“Doenças ocupacionais poderiam ser evitadas, mas em-
presas preferem o lucro”. A afirmação é da médica e pesqui-
sadora da Fundacentro, Maria Maeno. Segundo ela, os em-
pregadores visam render mais, com menos trabalhadores.

“As doenças ocupacionais existem há anos, e todos sa-
bem as razões de as pessoas adoecerem.Mas a situação não 
muda, porque a organização de trabalho atual das empresas 
é a melhor para o (interesse do) capital. A preferência é ren-
der mais, com menos trabalhadores, às custas da intensifi-
cação do fluxo de trabalho e diminuição de repouso, ou seja, 
é menos gente fazendo mais, o que dá mais lucro.”

A pesquisadora da Fundacentro também aponta que 
muitas doenças só agora estão sendo associadas à organiza-
ção do local de trabalho, já que muitos setores empresariais 
tentam omitir as ocorrências. Em muitos casos, as empresas 
nunca registravam doenças ocupacionais. 

Atualmente mais de 200 doenças estão relacionadas ao 
trabalho e à organização do trabalho. São lesões por esforços 
repetitivos e transtornos mentais, doenças que podem atin-
gir qualquer trabalhador, de qualquer atividade. As doenças 
psicológicas estão em crescimento, motivadas pela pressão 
de atingirem metas, usos de recursos inadequados pelos ges-
tores, o risco da demissão, tudo isso faz com que adoeçam.

CIPA:  A RESPONSABILIDADE É 
COM A SAÚDE E A  SEGURANÇA

A CAIXA sofreu cerca de 
20 novas condenações que a 
obrigam a corrigir o FGTS pela 
inflação, e não pela Taxa Refe-
rencial (TR), como determina 
a lei. Para o juiz Diego Viegas 
Véras, da 2ª Vara Cível de Foz 
do Iguaçu, os trabalhadores 
têm direito a que o FGTS seja 
corrigido pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA-E), em vez de pela 
Taxa Referencial (TR), como 
prevê a legislação, pois essa 
última não garante a correção 
monetária dos saldos. Além 
dos quatro casos paranaen-
ses, a Caixa também enfrenta 
uma derrota em Pouso Alegre 
(MG) onde o juiz determinou 
a correção do saldo do FGTS 
de um trabalhador pelo INPC.  
Hoje existem mais de 39 mil 
ações que pedem a correção 
do FGTS pela inflação. Como 
muitas dessas são coletivas, a 

quantidade de pessoas repre-
sentadas é ainda maior.

A Defensoria Pública da 
União (DPU) informou que 
prepara uma ação coletiva 
para solicitar a correção a 
todos os trabalhadores, com 
exceção dos que perderam 
em ações individuais.

ENTENDA A DISPUTA 
Desde 91, o FGTS é cor-

rigido pela TR. Essa mudan-
ça foi feita no governo Collor 
(1990-1992). A partir de 1999, 
entretanto, a TR passou a per-
der para a inflação e, com 
isso, o dinheiro que o traba-
lhador tem no FGTS passou a 
ter perdas de até 100% para 
quem tinha saldo no FGTS em 
1999. Por isso, os trabalhado-
res, através de seus sindicatos 
e associações, têm procurado 
a Justiça para pedir que a TR 
seja substituída por um índice 
que mede a inflação.
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A morte de mais um tra-
balhador, desta vez na Refina-
ria Duque de Caxias (REDUC), 
da Petrobrás, no mesmo pe-
ríodo em que completa um 
ano da explosão no navio 
plataforma Cidade de São 
Mateus, que vitimou nove 
trabalhadores, deixou outros 
26 feridos e 36 traumatiza-
dos, no dia 11 de fevereiro 
de 2015, levou os petrolei-
ros novamente a realizarem 
manifestações em todo o 
país cobrando mais respon-
sabilidade com a segurança 
pela gestão da Petrobrás. Na 
REFAP o ato aconteceu dia 5 
e teve o apoio de outras en-
tidades, entre elas os petro-
químicos. O mesmo ato ocor-
reu dia 11 no Tenit e Tedut e 
dia 12, no Terig e Polo Naval 
de Rio Grande.

Durante a atividade, os 
petroleiros denunciaram que 
a gestão da estatal está ape-
nas preocupada em contabi-
lizar economia de recursos e 
corte de custos, enquanto os 

SALÁRIO MÍNIMO REGIONAL: 
SARTORI APRESENTA PROPOSTA QUE 

SEQUER COBRE A INFLAÇÃO
As centrais sindicais gaúchas estão, desde outubro, 

pressionado o governador Sartori (PMDB) para enviar pro-
jeto de lei à Assembleia Legislativa (ALRS) com proposta 
de reajuste do salário mínimo regional. A reivindicação é 
um reajuste de 11,68%, igual ao índice aplicado pela presi-
denta Dilma Rousseff (PT) para corrigir o salário mínimo nacional em janeiro. O reajuste deveria ter en-
trado em vigor a partir de 1º de fevereiro. Mas somente semana passada, já em fevereiro, o governador 
Sartori apresentou sua proposta rebaixada de 9,6% para o mínimo regional. 

Cerca de 1,5 milhão de gaúchos recebem o mínimo regional, cujas cinco faixas oscilam atualmente 
entre R$ 1.006,80 e R$ 1.276,00. O mínimo regional é um poderoso instrumento de valorização do tra-
balho, distribuição de renda e redução das desigualdades regionais. 

Para um governo que diariamente se apresenta com o discurso da falta de recursos, penalizando a 
sociedade e o funcionalismo com sua choradeira, achatar o salário mínimo regional é um contrasendo. 
Segundo o Dieese, o reajuste do mínimo regional igual ao mínimo nacional (11,68%) injetaria R$ 300 
milhões a mais na economia gaúcha. A simulação apresenta o que tem sido uma bandeira das centrais 
sindicais, de manter a relação de 1,28 salário mínimo regional frente ao valor nacional. Caso a pro-
posta do Palácio Piratini se mantenha na Assembleia Legislativa, a relação cairá a 1,25. 

SINDIPOLO participa de ato dos petroleiros 
por mais segurança no ambiente de trabalho

trabalhadores pagam o des-
caso na política de segurança 
da empresa com suas vidas. 
Eles também cobraram mais 
segurança nas unidades da 
Petrobrás. Lembraram os co-
legas mortos pelo descaso e 
negligência da empresa com 
a segurança, tanto no navio 
plataforma, com a explosão 
na casa de bombas, como 
a recente morte do técnico 
de operação Luis Augusto 
Cabral, em um tanque da 
Reduc durante um procedi-
mento de medição segundo 
as primeiras análises, porque 

o teto do tanque estava cor-
roído e cedeu.

ALERTAS NÃO 
FALTARAM

Segundo o SINDIPETRO-
-RS, a morte de Luis Augusto 
não foi um acidente, foi uma 
morte anunciada. Em 2013, 
o setor de inspeção de equi-
pamentos da refinaria teria 
recomendado a troca des-
ta chapa que cedeu, que já 
dava sinais de desgaste. Em 
2014, uma força-tarefa do 
Ministério do Trabalho tam-

bém interditou vários equi-
pamentos similares, devido 
ao nível acentuado de corro-
são nas escadas de acesso e 
nos tetos.

Os dirigentes chamaram 
a atenção para os riscos a que 
estão expostos os trabalha-
dores nas tarefas diárias por 
situações que têm sido sis-
tematicamente denunciadas 
pelos sindicatos. Muitos deles 
decorrem da economia de re-
cursos que tem sido imposta 
pela gestão da empresa, que 
economiza na manutenção, 
treinamento e outros pontos, 
tratando a questão da segu-
rança como custo, expondo 
os trabalhadores a riscos re-
ais. Um modelo de gestão 
já levou 21 trabalhadores à 
morte por negligência da Pe-
trobrás em apenas um ano. 

Para os trabalhadores, 
um crime, de acordo com o 
Código Penal, que diz, em seu 
artigo 132, que "expor a vida 
ou a saúde de outrem a peri-
go direto e iminente é crime”.

VIGILANTES EM 
CAMPANHA SALARIAL

No dia 3/2, o SINDIVIGILAN-
TES teve a primeira reunião de 
negociação da campanha sala-
rial de 2016 com as empresas. O 
sindicato patronal (Sindesp) ofe-
receu 11% de reajuste salarial e 
R$ 17,40 de vale refeição, sem 
avanços em outras cláusulas. O 
sindicato está realizando assem-
bleias para avaliar a proposta. 

De acordo com o Sindicato, 
o índice oferecido está abaixo 
da inflação do período e desta-
ca que o  comparecimento de 
todos nas Assembleias é fun-
damental. O SINDIPOLO apoia 
a campanha dos trabalhadores 
vigilantes e se coloca à disposi-
ção para contribuir no que for 
necessário à conquista de avan-
ços na  negociação. 


