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

Site - www.sindipolo.org.br | E-mail - sindipolo@terra.com.br | Telefone - (51) 3226.0444

"Pedágio" com o pessoal do 
ADM na Portaria da UNIB. 

Apesar disso, por par-
te das empresas não houve 
qualquer manifestação. A 
única atitude delas, conside-
rada inaceitável, foi colocar 
na folha de pagamento o per-
centual de reajuste que havia 
sido rejeitado pela categoria. 

Estamos no mês de mar-
ço e as empresas sequer 
sinalizam a retomada da 
negociação. Nós, os traba-
lhadores, vamos ter que fa-
zer um pouco mais do que 
já foi feito de novembro até 
agora para garantir a reto-
mada do proceso e o fecha-
mento do Acordo. 

TRABALHADORES REJEITAM PROPOSTA DA LANXESS

Nossa campanha salarial 
está "trancada" desde o dia 
17 de novembro de 2015, 
quando informamos às em-
presas que sua proposta 
(quadro ao lado) foi rejeita-
da pela categoria em assem-
bleias realizadas  entre os 
dias 5 e 9 de novembro. Nas 
mesmas foi aprovada uma 
contraproposta (quadro na 
página 3). 

De lá para cá, foram re-
alizadas várias manifesta-
ções, com os trabalhadores 
do turno e do ADM, onde, 
mais uma vez, foi reiterada 
a proposta dos trabalhado-
res. Inclusive na quarta-feira 
passada, dia 24,  tivemos um 

PROPOSTA DAS EMPRESAS
As empresas Braskem, Lanxess HPE, Innova e Oxi-

teno foi apresentada uma proposta de 9,9%  de rea-
juste salarial escalonado até o salário básico de R$ 
8.8711,86 e acima deste, um valor fixo de R$ 864,47 ; 
piso salarial de R$ 1.184,28; reajuste para os auxílios 
educação, creche/acompanhante, e para filhos por-
tadores de deficiência pelos 9,9% e manutenção das 
cláusulas do atual Acordo Coletivo.

Nas assembleias rea-
lizadas entre os dias 19 e 
25/02/2016, os trabalhadores, 
por ampla maioria, NÃO acei-
taram as propostas da LAN-
XESS para o Acordo Geral de 
Trabalho e Acordo de Turno.

Para a questão do turno 
foi aprovada por 92% dos vo-
tos (69/06) a apresentação 
de contraproposta que pro-
põe a regulação deste tema 
através do Acordo Geral de 
Turno do Polo, mantendo-se 
as tabelas hoje praticadas 

nas duas unidades.
Quanto ao Acordo Geral 

foi aprovada por 71% dos vo-
tos (98/39) a apresentação de 
contraproposta que contem-
ple as vantagens praticadas 
em ambas as unidades e as 
estenda reciprocamente, pas-
sando a data base e as suas 
normas a serem reguladas 
pelo Acordo Geral do Polo.

O resultado reflete bem 
o ambiente nas unidades que 
desejam ter segurança nas 
negociações com participa-

ção junto com toda a categoria. 
Decididamente, NÃO 

EXISTE diferença entre as 
empresas do Polo que justifi-
quem que alguma dela tenha 
que manter um acordo em 
separado, a não ser, é claro, a 
motivação não declarada da 
LANXESS, que quer dividir a 
categoria para enfraquecer e 
poder praticar acordo inferior.

Com a votação e a apro-
vação das contrapropostas 
uma nova fase se inicia. Esta  
exigirá atenção de todos os 

trabalhadores pela sua im-
portância para toda a cate-
goria petroquímica.

Após assembleia fize-
mos contato com o Sindi-
quim e foi marcada reunião 
para quinta-feira, dia 10/3.

CAMPANHA SALARIAL: RETOMADA DA NEGOCIAÇÃO
O que as empresas estão 

fazendo, como já citamos em 
EM DIA anteriores, é, no mí-
nimo, uma demonstração de 
intransigência e má vontade, 
pois condições de atender o 
que os trabalhadores reivindi-

cam elas têm. Seus bons resul-
tados em 2015, que tratamos 
na semana passada, demons-
tram isso. Para garantir o des-
dobramento da negociação 
temos que buscar formas de 
romper com esta postura. 
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Março marca um mês de 
celebrar a luta das mulheres 
e os avanços conquistados 
por elas ao longo dos anos. 
O Dia 8 de março é uma 
data para lembrar esta luta 
e refletir sobre a situação 
das mulheres hoje. É certo 
que houve muitos avanços 
em suas reivindicações. Mas 
também é certo, que muito 
ainda há que  avançar. 

Para homenagear as 
trabalhadoras petroquími-
cas   em especial e todas as 
trabalhadoras em geral, o 
Sindicato irá organizar um 
material específico sobre a 
data e colocará à disposição 
de quem desejar, uma carti-

Cresce a cobrança do Ministério 
Público do Trabalho e do Ministério 
do Trabalho e Emprego pelo cum-
primento das normas de Saúde e 
Segurança em atividades sob o sol. 
O principal objetivo é evitar o es-
tresse térmico e as consequências 
da exposição excessiva dos traba-
lhadores aos raios ultravioletas. Ao 
mesmo tempo, está em debate a 
atualização da legislação brasileira 
sobre o tema

Ações judiciais voltadas à melhoria do 
meio ambiente ocupacional para quem 
trabalha sob o sol vêm se tornando mais 
comuns pelo Brasil nos últimos anos e 
demonstram uma mobilização crescente 
no sentido da prevenção. Esse movimen-
to também abrange o reconhecimento à 
insalubridade para quem trabalha a céu 
aberto, mas vai além das punições aos em-
pregadores e do pagamento de adicionais 
a empregados. Ele vem sendo fortificado 
nas esferas científica, de normatização e 
de organização do trabalho, no sentido de 
evitar prejuízos à saúde.

A revisão do Anexo 3 - Limites de 
Tolerância para Exposição ao Calor - da 
NR 15 - Atividades e Operações Insa-
lubres - também é sinal de que o foco 
está se voltando à preservação da saú-

de dos trabalhadores. O novo texto, que 
já passou por consulta pública e ainda 
terá que ser analisado de forma triparti-
te, aprofunda a importância de medidas 
preventivas e corretivas, ou seja, ultra-
passa a avaliação dos riscos apenas para 
caracterizar a insalubridade. 

Independentemente da necessida-
de de atualização e do cumprimento 
da legislação, o fato é que os emprega-
dores precisam aprender a gerenciar a 
exposição dos trabalhadores ao calor e 
aos raios do sol. Mais do que prezar pelo 
bem-estar e pela saúde de seus recur-
sos humanos, manter e até aumentar a 
produtividade da empresa também são 
consequências dessa gestão.

CABE AOS EMPREGADORES:
Procurar agendar os trabalhos de ma-
nutenção e reparos em locais quentes 

para os meses mais frios do ano.
Marcar os trabalhos com exposi-
ção e geração de calor para os perí-
odos mais frescos do dia.
Reduzir ao máximo a necessidade 
de esforço físico dos trabalhadores.
Contratar um número maior de 
trabalhadores para o exercício das 
tarefas, principalmente quando 
demandarem esforço físico (tipo 
braçal), propiciando assim que es-
tes usufruam de período de des-

canso e, se possível, em local de tem-
peratura amena.
Fornecer água fresca ou solução hi-
dratante oral aos trabalhadores. Bebi-
das com grande quantidade de cafeína 
ou açucar devem ser evitadas.
Conceder períodos de descanso, se 
possível em ambiente de temperatura 
amena e intervalos para tomar água.
Disponibilizar áreas climatizadas para 
serem utilizadas nos intervalos.
Monitorar os trabalhadores que de-
mostrarem mal-estar devido ao calor.
Proporcionar formação sobre os dis-
túrbios causados pelo calor que inclua 
informações sobre: Risco do trabalha-
dor; Prevenção; Sintomas; A importân-
cia de monitorar a si mesmo e os cole-
gas de trabalho; Tratamento e EPIs.

Trabalhadores expostos a altas temperaturas no seu ambiente de trabalho correm o risco de desenvolver 
alguns problemas de saúde, como ensolação, exaustão, cãibras e erupções de pele. Previna-se!

CUIDADOS COM O CALOR EXCESSIVO NO AMBIENTE DE TRABALHO

MARÇO, UM MÊS PARA REFLETIR 
SOBRE A SITUAÇÃO DAS MULHERES

lha, produzida pelo Núcleo 
Piratininga de Comunicação, 
com o histórico de constru-
ção da luta das mulheres e a 
real origem do dia 8 de mar-
ço. Além disso, o EM DIA cir-
culará, durante todo o mês 
de março, com o cabeçalho 
lilás, cor símbolo da luta de 
gênero. 

Também serão publica-
das, semanalmente, maté-
rias alusivas às mulheres nos 
mais diversos espaços de 
convívio e atuação. O obje-
tivo é provocar uma reflexão 
sobre a luta das mulheres, 
os avanços garantidos e os 
que ainda precisam ser con-
quistados, e outras questões 

como o fim da violência e 
da discriminação de gênero,  
uma luta que certamente 
não é só delas, mas de to-
dos, homens e mulheres. 

SITE DO SINDICATO
O SINDIPOLO está re-

visando o site da entidade 
com objetivo de facilitar a 
navegação e disponiilizar in-
formações aos trabalhadores 
de forma objetiva e clara. 

No entanto, em função 
desta mudança, a página do 
SINDIPOLO na internet tem, 
eventualmente, apresentado 
alguns problemas, inclusive no 
email indicado para contato. 

Solicitamos que, caso en-
contre alguma dificuldade, o 
trabalhador entre em conta-
to com a entidade pelo email 
sindipolo@terra.com.br. 
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Na última quarta feira, dia 24 de fe-
vereiro, o SINDIPOLO participou da reu-
nião de fechamento da PLR 2015 e apre-
sentação do novo modelo de acordo da 
PLR 2016 da Videolar-Innova.

A soma das parcelas do lucro e de-
sempenho ultrapassaram o limite teto 
de três remunerações, estabelecido no 
acordo de PLR 2015. Desta forma, estas 
três remunerações serão pagas agora no 
mês de março. Podemos afirmar que foi 
um ótimo ano para a Videolar-Innova, 
com um resultado operacional pouco 
acima de R$ 215 milhões.

O novo modelo da PLR 2016 aprova-
da pelo conselho da empresa e apresen-
tada à Comissão, é extremamente re-
baixado em relação ao que vinha sendo 
adotado até a PLR 2015.  Por exemplo, 

PROPOSTA DA CATEGORIA
REAJUSTE SALARIAL SEM ESCALOMENTO de 12,40%;
REAJUSTE DE 14% NO AUXÍLIO EDUCAÇÃO, que passa de R$ 
3.340,56 para R$ 3.808,23. Hoje praticado pela Braskem, a ser 
assegurado também aos trabalhadores da INNOVA, LANXESS 
HPE e OXITENO;
REAJUSTE DE 14% NO ATUAL AUXÍLIO-CRECHE/ ACOMPA-
NHANTE, aos homens e mulheres;
REAJUSTE de 14% no auxílio aos dependentes portadores 
de deficiência;
ABONO DE FÉRIAS de um salário mais 1/3 de Lei = 
133,33% de um salário;
HORAS EXTRAS a 120% e multa de um salário nos casos de 
não pagamento, para o trabalhador penalizado;
Vale Alimentação de R$ 360,00;

ITENS INDIRETAMENTE ECONÔMICOS
ACORDO COM VIGÊNCIA de um ano  e  DB Setembro;
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO INTEGRAL por 36 meses para 
trabalhadores afastados por doença ou acidentes; 
SEGURO APOSENTANDO DE 60 MESES;
Pagamento de Auxílio Funeral nos casos de falecimento do 
trabalhador, extensivo aos seus dependentes;
COMBATE EFETIVO AO ASSÉDIO MORAL;
Comunicação ao SINDIPOLO das emergências operacio-
nais, incidente e/ou acidentes e participação do Sindicato 
nas análises das ocorrências;
Afastamento das áreas operacionais ou de risco de expo-
sição a agentes químicos as trabalhadoras com suspeita ou 
confirmação de gestação;
Várias outras questões não econômicas que constam na 
pauta e são importantes para os trabalhadores. 
Manutenção de todas as conquistas do atual ACORDO.

as parcelas do desempenho tinham ob-
jetivos quantitativos e qualitativos. Já as 
parcelas do lucro vinham atingindo valo-
res acima de duas remunerações.

Nesse modelo, as metas são globais, 
isto é, pegam as unidades de Triunfo, Ma-
naus e São Paulo. Um exemplo é a meta 
de EBITDA que na faixa de 91% até 109% 
irá pagar somente uma remuneração. 

Basta lembrar que temos uma 
empresa no Polo que pratica este mo-
delo de fatiamento da meta de EBI-
TDA e paga 2,2 remunerações para 
100% do EBITDA. A Videolar-Innova 
fará uma reunião em 16 março para 
detalhar melhor este novo modelo. 
Mas os trabalhadores não gostaram 
da mudança e não aceitam precariza-
ção do acordo de PLR. 

VIDEOLAR-INNOVA: REUNIÃO DE FECHAMENTO 
DA PLR 2015 E ABERTURA DA PLR 2016 

OXITENO: 
EXPECTATIVA 

DE PLR DE MAIS 
DE 5 SALÁRIOS

Em relação a PLR da Oxiteno refe-
rente a 2015, ainda não foi divulgado 
nada oficialmente. Mas a expectati-
va é de, no máximo durante a sema-
na que vem, o montante de PLR a ser 
paga seja divulgado. Em 2015 a PLR 
referente a 2014 foi de cerca de 2,2 sa-
lários e para este ano, em função dos 
bons resultados da empresa, confor-
me vem sendo divulgado na imprne-
sa, a expectativa dos trabalhadores é 
de que ela fique acima de 5 salários, 
bem superior ao ano anterior. 

Nossa referência para a 
negociação é o que foi apro-
vado pela categoria na últi-
ma rodada de assembleias 
e, posteriormente, reiterada 
nas manifestações (confor-
me quadro ao lado). 

Agora, depois de alguns 
contatos com os trabalhado-
res e de uma avaliação sobre 
a situação da negociação na 
direção do Sindicato, nossa 
proposta é, nos próximos 
dias, chamar uma rodada 
de assembleias, com os tra-
balhadores do turno e ADM 
da Braskem, Innova, Lanxess 
HPE e Oxiteno. Nesta vamos 
tratar de uma proposta que 
seja intermediária entre o 
que as empresas apresenta-
ram e a contraproposta dos 
trabalhadores. 

O objetivo é desbloque-
ar o processo e garantir que 
as empresas voltem a nego-
ciar, revendo sua posição so-
bre o que elas apresentaram 
no último encontro. Nossa 
expectativa, com isso, é ter 
uma proposta minimamente 
razoável, que encaminhe a 
negociação com vistas ao fe-

chamento do Acordo.
Lembramos que a contra-

proposta aprovada nas últi-
mas assembleias tem muitas 
questões que não são dire-
tamente econômicas,  outras 
sequer tem algum reflexo 
econômico e, ainda existem 
as que, inclusive, já são prati-
cadas por algumas empresas 
daqui em outras regiões. 

Não interessa aos traba-
lhadores e acreditamos que 
muito menos às empresas, fi-
car com um acordo coletivo, 
que reúne mais de dois mil 
trabalhadores, em aberto. 

RODADA DE ASSEMBLEIAS PARA TRATAR DA NEGOCIAÇÃO
Não interessa aos trabalhadores e nem às empresas um Acordo em aberto
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Posse do novo Superintendente do 
Trabalho no Rio grande do Sul

O SINDIPO-
LO participou, 
dia 22 de feve-
reiro, da posse 
do novo su-
perintenden-
te regional do 
Trabalho e Em-
prego (SRTE) 
no Rio Grande 
do Sul, Cláudio 
Fernando Brayer Pereira. 

A solenidade contou com representantes de diversas 
entidades, entre elas a CUT-RS, que durante seu pronuncia-
mento questionou a reforma da Previdência Social que vem 
sendo analisada pelo governo e destacou que os trabalha-
dores não aceitarão esta reforma como solução dos proble-
mas da previdência. 

A SRTE é responsável, entre outras ações, por políticas 
de inclusão no mundo do trabalho, como o jovem aprendiz, 
as pessoas com deficiência (PCD), a economia solidária e o 
combate ao trabalho escravo, além das mediações, inspe-
ções e fiscalizações das condições de trabalho. 

NANOTECNOLOGIA DO AVESSO
Já estão sendo dispo-

nibilizados os programas 
de NANOTECNOLOGIA DO 
AVESSO e NANO ALERTA, da 
página da Rede de pesquisa 
em nanotecnologia, socieda-
de e meio ambiente - Renanosoma (www.nanotecnologiadoa-
vesso.org) que debate o tema com especialistas. Os programas 
são apresentados segundas e terças-feiras. Confirma a progra-
mação de março: 

PROGRAMA NANO ALERTA - Segundas-feiras
Data: 07.03.2016 - Entrevistado: PRFA. DRA MARIA LUJAN 
AUAD - Organização: COLEGIO DE ENGENHARIA DA UNIV DE 
AUBURN, USA
Data: 14.03.2016 - Entrevistado: PROF DR JORGE DOS SAN-
TOS JUNIOR - Organização: DEP DE ENGENHARIA DE PRODU-
CAO DA UFES / RENANOSOMA
Data: 21.03.2016 - Entrevistado: MEMBROS DA RENANOSO-
MA - Organização: RENANOSOMA
Data: 28.03.2016 - Entrevistado: DR ORLANDO ARGUELLO-
-MIRANDA - Organização: LABORATORIO NACIONAL DE NA-
NOTECNOLOGA, COSTA RICA.

Mais informações e a programação 
completa no site do Renanosoma. 

Declaração dos montantes do Extraturno Braskem no IR/2016
Abaixo, estamos reproduzindo a orientação da nossa assessoria jurí-

dica (Escritório Young, Dias, Lauxen & Lima Advogados Associados) e do 
perito contábil (Rafael Artur Baum - Perícias & Cálculos) para preenchi-
mento da declaração do Imposto de Renda 2016 (exercício 2015), para 
os trabalhadores da Braskem e/ou antigas Petroquímica Triunfo, Ipiran-
ga Petroquímica e Copesul, que foram contemplados na negociação das 
ações coletivas que tratava do "Extraturno". Estas ações dizem respeito 
ao pagamento como hora extra das diferenças dos tempos de registro do 
ponto para a hora efetiva do início e fim das jornadas de trabalho. 

PROCEDIMENTO PARA DECLARAR RENDIMEN-
TOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE DE ANOS 

ANTERIORES – RRA
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 o valor líquido 
   efetivamente recebido.
7)O campo “Contribuição Previdenciária oficial”, deixar zerado;
8)Preencher o campo “Pensão Alimentícia” no caso de pagamento;
9)Preencher o  campo “Imposto retido na fonte” no caso de retenção;

10)Preencher o campo “mês do recebimento” com a data 
      correspondente;
11)Preencher o campo “Número de meses” com o número 
     correspondente a quantidade de meses a que se refere o     
     montante recebido.

LISTA COM NOMES E NÚMERO DE MESES
Em relação ao item 11, o nosso perito está fazendo o le-

vantamento do número de meses a que corresponde o mon-
tante que foi pago a todos os trabalhadores contemplados 
com o Extraturno. A partir de segunda-feira, dia 7 de março, 
uma lista com as informações já estarão disponíveis no site 
do Sindicato (www.sindipolo.org.br). Nesta lista constará 
somente o nome completo do beneficiário e o número de 
meses a que corresponde o valor referente Extraturno que 
foi recebido. 


