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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

Plano PETROS: Muita revolta e indignação 

Até final da semana pas-
sada efetuamos o pagamento 
a 91% do total de beneficiá-
rios, o que dá 95% do valor 
total a ser pago. Para quem 
ainda não recebeu, os paga-
mentos continuam sendo no 
Sindicato, no horário das 9h 
às 17h. Quem não pode vir ao 
SINDIPOLO para receber, está 
fora do Estado ou nas situa-
ções de beneficiários faleci-
dos, é possível receber através 
de procuração nas seguintes 
condições: 

1) Através de PROCURA-
ÇÃO ESPECÍFICA com assina-
tura e firma reconhecida em 
Cartório e cópia do documen-
to com foto do procurador. 

Ambos serão anexados aos 
Termos de Quitação e Anu-
ência Expressa. O modelo 
de PROCURAÇÃO ESPECÍFI-
CA está no site do Sindicato 
(www.sindipolo.org.br). 

2) No caso de PROCURA-
ÇÃO COM AMPLOS PODERES 
deve ser apresentada cópia 
autenticada da PROCURAÇÃO 
e do documento com foto 
do procurador, que também 
serão anexadas ao Termo de 
Quitação e Anuência Expressa. 

3) SITUAÇÕES DE TRA-
BALHADORES FALECIDOS

No caso de TRABALHA-
DORES QUE FALECERAM, o 
pagamento será feito ao de-
pendente beneficiário, com 

apresentação de atestado de 
óbito (cópia autenticada), cer-
tidão do INSS de dependente 
beneficiário e cópia do docu-
mento do beneficiário com 
foto. Nos casos de filhos maior 
de idade, todos devem apre-
sentar cópia de documento 
de identificação e assinarem o 
Termo de Quitação.

Já as situações de inven-
tariantes, quem for receber 
deve apresentar a certidão de 
inventariante (via original com 
firma reconhecida) e também 
cópia do seu documento de 
identificação. Se inexistente o 
inventário, o termo precisará 
ser firmado por todos os her-
deiros, com uma DECLARA-

ÇÃO, feita e autenticada em 
Cartório, de que, recebendo 
os valores, assumem integral 
responsabilidade em caso de 
existência de outros herdeiros 
omitidos ou desconhecidos.

Nestas situações pedi-
mos que ENVIEM ANTECIPA-
DAMENTE CÓPIAS DOS  DO-
CUMENTOS ao sindicato, pois 
nosso jurídico vai analisar e 
confirmar se está tudo certo 
ou vai precisar de mais al-
gum documento.  

Estamos reativando o e-
-mail sindipolo.extraturno@
gmail.com para tratar exclu-
sivamente das questões re-
ferentes ao EXTRATURNO. 

Na reunião realizada no Sindicato no 
dia 13 de maio, para tratar da retirada 
do patrocínio do Plano PETROS, foram 
debatidas inúmeras questões, come-
çando  pelo relato do que foi tratado na 
audiência pública do Ministério Público 
Federal realizada no dia 5 de maio. 

Nesta, foi reiterado boa parte do que 
foi exposto nas audiências anteriores, com 
ênfase na necessidade correção dos fundos 
individuais de retirada pelo IPCA + juros de 
6% ao ano desde outubro de 2012, e de-
mais questões detalhadas na página 2. 

No encontro, no Sindicato foram 
ainda feitos esclarecimentos sobre inú-

meras dúvidas e questionamentos dos 
participantes ao representante da PE-
TROS presente a reunião. No geral foi de-
monstrada uma grande revolta e indigna-
ção com a atitude da Braskem de acabar 
como Plano e, também, duras cobranças 
à PETROS pela forma como foram feitos 
os cálculos e pelos vários problemas que 
estão sendo identificados. Também pela 
morosidade e até falta de retorno às co-
branças e pedidos de informações feitas 
à Fundação. 

Tratamos ainda no encontro, sobre 
auditoria e análises que serão feitas a 
partir das auditorias de prestações de 
contas da PETROS nos últimos anos. 
Neste o sindicato já está operando 
com o auditor atuarial que durante 
esta semana fará a primeira verifica-
ção na documentação (cópia da audi-
torias realizadas nos últimos 10 anos) 
enviada ao MPF. A partir desta primei-
ra analise teremos a dimensão do vo-

lume de trabalho, o tempo e o custo 
da auditória. Sobre a auditoria foi su-
gerido ainda que os participantes do 
Plano contribuirão para o pagamento 
da mesma. Leia mais sobre o PLANO 
PETROS na página 2. 

NÃO ENVIO DAS OPÇÕES 
À PETROS ATÉ  18 DE JUNHO

Em relação às opções para o desti-
no dos Fundos Individuais de Retirada 
na reunião no sindicato foi ainda tirada 
uma RECOMENDAÇÃO de que os parti-
cipantes não retornem à Petros os Ter-
mos de Opção antes da nova reunião no 
SINDIPOLO que ficou agendada para o 
dia 18 de junho. Estamos tratando uma 
série de questões sobre o Plano, inclu-
sive tem uma solicitação o Ministério 
Público Federal de Suspensão do prazo 
de 90 dias para opção dos assistidos, até 
que seja concluída auditoria acerca dos 
ativos do plano.  
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Os deputados aprovaram 
o PL 4330. Para os trabalha-
dores direitos e já terceiriza-
dos, isso significa demissões 
e fim de direitos como 13º, 
das férias remuneradas, 
FGTS, Seguro-Desemprego e 
da estabilidade no emprego. 
Ou seja, os deputados que 
aprovaram o PL estão ras-
gando a CLT. Para quem já é 
terceirizado a situação tam-
bém piora, com rebaixamen-
to geral de salários e direitos 
e com a quarteirização.

Para lutar contra essa 
tragédia os trabalhadores do 
Brasil estão realizando diver-
sas manifestações e prepa-
rando uma greve geral. Se 
você é assalariado, participe 
dessa luta, para que as con-
quistas históricas de nossos 
direitos sejam respeitadas.

DIREITOS NÃO SE REDUZ, SE AMPLIA! DIA 29, 
LUTA CONTRA O PL 4330 E MPs 664 e 665

Por que lutamos 
 9 Contra a aprovação do PL 4330 (agora no Senado), que 

retira direitos de todos os trabalhadores ao permitir a ter-
ceirização sem limites, em todas as funções de qualquer 
empresa e setor. 

 9 Contra a Medida Provisória (MP) 664, que muda as regras 
para a concessão do auxílio-doença e pensão por morte, e 
contra a MP 665, que dificulta o acesso ao seguro-desem-
prego e ao abono salarial. Somos contra a política de ajuste 
fiscal que penaliza o trabalhador, gera desemprego e re-
cessão. Defendemos a taxação das grandes fortunas, como 
primeiro passo para uma reforma tributária em nosso País.

 9 Em defesa da democracia, especialmente na mídia, que só 
mostra notícias que defendem os patrões e contra o preconceito de gênero, raça e etnia, 
crença, orientação sexual, ideologia política e outras opressões.

 9 Contra a Corrupção e pela reforma política, com a proibição do financiamento empresarial 
de campanha e não com golpe. Enquanto essa forma de financiamento não for proibida, 
o sistema político brasileiro continuará a seguir os interesses das empresas que financiam 
as campanhas, e não aos interesses do povo brasileiro.

 9 Total apoio às greves de professores que ocorrem em vários estados do País, esta luta é 
de todos nós.

Abaixo reproduzimos os principais 
encaminhamentos da audiência públi-
ca no MPF, realizada dia 5 de maio:
1) Envio de ofício ao Ministério da Pre-
vidência Social, solicitando que seja im-
posta a PETROS a correção pelo IPCA + 
juros 6% ao ano dos fundos individuais 
de retirada (FIR) dos assistidos desde 
outubro de 2012, pois não houve previ-
são de correção dos FIR após homologa-
ção de retirada de patrocínio. 
2) Remessa de ofício à PETROS, requisitando: 
2.1) Suspensão do prazo de 90 dias para 
opção dos assistidos, até que seja conclu-
ída auditoria acerca dos ativos do plano; 
2.2) Remessa da memória de cálculo dos 
fundos individuais a todos os assistidos; 
2.3) Inclusão de mais uma opção aos as-
sistidos, no Termo de Opção que permita 
transferir os ativos do plano Petros/Co-
pesul para outro plano com as mesmas 
condições do atual plano aos assistidos, 
para preservar o direito adquirido; 
2.4) Solicitação de informação sobre o 
repasse de R$ 50 milhões à Petros pela 
Braskem e se o montante foi de fato 
para o plano Petros/Copesul; 

Também que a PETROS efetue o pa-
gamento da complementação pelo Pla-
no Petros/Copesul aos cerca de 50 tra-
balhadores aposentados da Braskem/
Copesul que foram desligados da em-
presa nos últimos meses. 
3) Ofício ao Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região solicitando a reinclusão do 
processo nº 2004.34.00.018094-8 na 
pauta para julgamento. Este processo é 
do Sindicato dos Petroleiros do Litoral 
Paulista contra a separação de massas 
do Plano Petros. 

AOS QUE NÃO RECEBERAM 
OS TERMOS DE OPÇÃO 
Muitos participantes não recebe-

ram a segunda remessa dos Termos de 
Opção através de carta registrada. Nes-
te caso, por solicitação da PETROS, es-
tamos pedimos aos participantes que 
não receberam a segunda carta com o 
Termo de Opção e Memória de Cálculo, 
que enviem ao Sindicato, pelo email 
sindipolo@terra.com.br, seus nomes 
completos, matrícula da PETROS e e-

-mails que remeteremos à PETROS para 
o devido envio dos Termos de Opção.  

PAGAMENTO DO 
BENEFÍCIO AOS DESLIGADOS

Também solicitamos aos cerca de 
50 participantes do Plano que foram 
desligados nos últimos meses e ainda 
não receberam a complementação/
benefício pela PETROS, que enviem ao 
Sindicato o nome completo, número da 
matrícula PETROS, cópia da Rescisão do 
Contrato de Trabalho. O objetivo é fa-
zermos uma lista com o nome de todos 
que não estão recebendo, com as cópias 
das Rescisões para enviar à PETROS, co-
brando que seja feito o pagamento da 
complementação. Este pagamento foi 
reiteradas vezes solicitado à Petros, mas 
o problema da falta de pagamento da 
complementação continua.

Nova reunião sobre Plano Petros
NO SINDIPOLO, DIA 18 DE JUNHO, ÀS 18H. A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É FUNDAMENTAL! 
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O Sindipolo participou, 
dia 14 de maio, da Audiên-
cia Pública relizada na As-
sembléia Legislativa do RS, 
solicitada pela Comissão de 
Saúde do Trabalhador, com 
objetivo de tratar sobre os 
Acidentes e Doenças do Tra-
balho no Estado.

Participaram os De-
putados da Comissão, Re-
presentantes da SRTE/RS, 
Procuradoria Regional do 
Trabalho, Dirigentes Sin-
dicais, Defensoria Publica, 
Conselho Estadual da Saúde 
e Tribunal da Justiça. 

Durante o encontro fo-
ram debatidos temas como 

Tem empresa descum-
prindo  o que estabelece 
a lei e o que está no nosso 
ACORDO COLETIVO DE TRA-
BALHO. Nesta empresa tem 
determinadas chefias que es-
tão negando o pagamento de 
Hora Extra, tanto na condição 
normal, com a promessa de 
compensação, como também 
em relação ao que estabe-
lece a cláusula que trata da 
PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E 
TREINAMENTOS (ao lado) no 
Acordo de Turno. 

 O Sindicato já está to-

PAGAMENTO DE HORA EXTRA
TEM EMPRESA RASGANDO O ACORDO COLETIVO

mando as medidas ne-
cessárias e procurando a 
empresa para, num pri-
meiro momento, resolver 
esta questão diretamen-
te. Se não conseguirmos 
resolvermos diretamente, 
vamos acionar a SRTE/RS 
(DRT), o Ministério Público 
do Trabalho e até Justiça 
do Trabalho, se for o caso.

Neste momento esta-
mos tratando esta questão 
sem citar onde estão ocor-
rendo estas ilegalidades, 
porque estamos tratando 

diretamente a questão nos 
locais onde estão acontecen-
do e, também, porque não 
acreditamos que as empresas 
institucionalmente orientem 
as chefias a não pagar Hora 
Extra. Achamos que isto não 
passa de rompante e autori-
tarismo de algumas chefias 
que querem fazer mais do que 
devem, inclusive desrespei-
tando o que é exaustivamente 
tratado em negociação com as 
empresas e consolidado nos 
Acordos Coletivos. 

CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO GERAL E DE 
TURNO QUE TRATAM DO PAGAMENTO DE HE

ACORDO GERAL - Cláusula 19ª - “Todas as horas extras serão remu-
neradas com acréscimo de 100% sobre o valor da hora normal, 
considerando-se os adicionais contratuais pagos ao empregado”. 
ACORDO DE TURNO - “PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E TREINAMENTOS 
Quando o empregado em regime de turno participar de treina-
mentos ou cursos de aperfeiçoamento profissional promovidos 
pelo emprega-dor, visando o melhor desempenho de atividades 
para os quais foi contratado, e desde que haja determinação ex-
pressa do empregador para que participe o empregado dos referi-
dos eventos, o tempo relativo à participação do empregado nestes 
será considerado como tempo à disposição do empregador. 
Parágrafo Primeiro - Haverá pagamento de horas extraordinárias 
apenas e tão somente quando os eventos se realizarem fora do 
horário normal de trabalho do empregado, extrapolando, assim o 
horário ordinário. 
Parágrafo Segundo - O cômputo de horas extraordinárias, na for-
ma do parágrafo primeiro, estará limitado ao horário do curso ou 
treinamento comprovadamente freqüentados pelo empregado”. 

HE TEM QUE SER PAGA
Solicitamos aos trabalha-

dores do ADM e do Turno que 
informem aos dirigentes sindi-
cais nas empresas ou direto ao 
sindicato os casos de falta de 
pagamento da HE normal (do-
bra de turno e outras), assim 
como, para os turneiros, o não 
pagamento de HE referente a 

participação em cursos e trei-
namentos.  O não pagamento 
de HE é uma ilegalidade que 
não vamos admitir.

Não vamos admitir que os 
direitos dos trabalhadores as-
segurados em acordo coletivo  
e também está garantido em 
lei, sejam desrespeitados.  

SINDIPOLO participou de audiência pública 
sobre saúde do trabalhador na ALRS

números de afastamentos 
do trabalho devido a aci-
dentes com mortes e do-
enças oriundos do trabalho 
no Brasil e no Estado no 
período (2005-2013), bem 
como os principais motivos 
e o significado dos número 
apresentados. Foi desta-
cado que somente no RS, 
em 2014, aconteceram 179 
mortes de trabalhadores 
devido a acidentes do traba-
lho. Em 2015, somente no 
primeiro trimestre já foram 
45 mortes. Também foi cha-
mada a atenção de que ape-
sar do desmantelamento da 
Fiscalização do Trabalho,  

mesmo as-
sim aconte-
ceram 202 
interdições 
por parte 
da SRTE/RS. 
Foi ainda 
salientada a 
postura do 
INSS em não 
co n s i d e ra r 
as doenças 
do Trabalho.

Neste cenário foi evi-
denciada a importância do 
movimento sindical, con-
tribuindo com denúncias e 
ações preventivas na segu-
rança e saúde dos trabalha-

dores, bem como a necessi-
dade de combate ao Projeto 
de Lei (PL 4330), pois os nú-
meros mostram que a cada 
10 acidentes que aconte-
cem 9 envolvem trabalha-
dores terceirizados.



Morte após jornada excessiva de trabalho
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Fator Previdenciário 
nova fórmula melhora vida 

dos trabalhadores
Foi aprovado dia 13 no Congresso Nacional, a nova fór-

mula para o cálculo do Fator Previdenciário. A fórmula 85/95 
havia sido discutida com a CUT e outras centrais sindicais, em 
2009, em conjunto com o Ministério da Previdência, a Secre-
taria Geral da Presidência da República e o então deputado 
federal Pepe Vargas (PT-RS), durante o governo Lula.

Pela fórmula 85/95 a aposentadoria igual à do último sa-
lário está garantida quando o trabalhador atingir a seguinte 
equação: tempo de contribuição + idade = 85 (para mulheres) 
ou 95 (para os homens). O desconto do Fator Previdenciário 
continuará para os trabalhadores que não quiserem esperar o 
tempo para completar as somas 85 e 95. O teto do INSS, atual-
mente, é de R$ 4.662.

A medida atende parcialmente uma reivindicação histórica 
dos trabalhadores de acabar com o famigerado fator previdenciá-
rio criado em 1999 no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC) 
para diminuir os vencimentos dos trabalhadores aposentados. 

EXEMPLO
O Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parla-

mentar) aponta que um trabalhador com 53 anos, que ganhe 
R$ 1 mil mensais, tenha começado a trabalhar aos 18 anos e 
quiser se aposentar já, terá a redução de 33,5% nos vencimen-
tos pelo fator previdenciário e receberá R$ 665. Para ter direito 
ao valor integral, precisará de mais sete anos de contribuição. 
Já com a fórmula 85/95, precisará trabalhar metade disso, 3 
anos e meio, para receber o valor integral.

ENCONTRO TÉCNICO SOBRE 
NR13 NO SINDIPOLO

 
O SINDIPOLO sediou, no último dia 15, o ENCONTRO 

TÉCNICO PARA DIRIGENTES SINDICAIS que tratou da NR13.  
A atividade ocorre agora após um ano da publicação da Por-
taria n° 594 do MTE que trata sobre as alterações na NR-13 
que regulamenta as questões de segurança para Caldeiras, 
Vasos de Pressão e Tubulações. O evento teve a participação 
de representantes da Comissão Nacional Tripartite Temática 
(CNTT) que está dando continuidade ao trabalho de revisão 
da NR-13, bem como de Dirigentes Sindicais de diversos ra-
mos de atividades. 

O objetivo do encontro foi informar e instrumentalizar 
os Dirigentes Sindicais quanto a este processo das recentes 
alterações e ao plano de trabalho desta Comissão para 2015 
e 2016. Sempre lembrando que a NR-13 não é uma Norma 
de Inspeção de Equipamentos, mas sim de Regulamento de 
Segurança dos Trabalhadores.

Um trabalhador chinês 
foi encontrado morto, em fe-
vereiro, no dormitório que 
compartilhava com outros 
trabalhadores de fábrica da 
Apple, nas proximidades de 
Xangai, na China. Tian Fulei, 26 anos, trabalha-
va por 12 horas diárias, sete dias por semana, 
na fabricação de iPhones.  A família acredita 
que a exaustão por excesso de trabalho tenha 
sido o principal motivo do seu falecimento. 

Embora a Apple divulgue ter uma política 
interna que proíba jornadas semanais supe-
riores a 60 horas, um relatório da ONG China 
Labor Watch apontou que esse limite era ul-
trapassado nas fábricas de Pegatron. Segundo 
informações da organização, os funcionários 
fizeram, apenas no mês de novembro do ano 
passado, mais do que o dobro do limite de 36 
horas extras previstos pela lei chinesa.

“GUOLAOSI” - O excesso de trabalho é 

uma prática tão recorrente 
na China que tem até nome: 
guolaosi. Trata-se de um fe-
nômeno que mata cerca de 
1600 trabalhadores por dia 
no país. São quase 600 mil 

chineses morrendo de exaustão por ano.
Em 2012, quatro mil trabalhadores de 

uma das fábricas da multinacional tailandesa 
Foxconn, em Zhengzhou, entraram em greve 
por melhorias das condições de trabalho. Eles 
alegaram que a quantidade de horas extras 
trabalhadas em um mês chegava a 180. A pa-
ralisação interrompeu a produção de produtos 
da Apple. A empresa admitiu a jornada exces-
siva, além do uso da mão de obra de crianças 
e adolescentes entre 14 e 16 anos. Em 2013, 
em menos de três semanas, três funcionários 
da Foxconn, cometeram suicídio. Em 2010, 
foram pelo menos 14 trabalhadores. (Fonte: 
www.inpacto.org.br)

VOTE CONTRA 
O PL 4330

Você ainda pode votar 
CONTRA o PL 4330 (PLC 

30/2015, de 28/4/2015), no 
Portal e-Cidadania, na pági-

na do Senado. 
Acesse o endereço 

http://www12.sena-
do.gov.br/ecidadania/

visualizacaotexto?id=164641, 
escolha a opção CONTRA e 
diga NÃO ao PL da escravi-

dão. No espaço “Opine sobre 
projetos” você também pode 
comentar e colocar sua opi-

nião sobre a medida. 
A luta contra a aprovação 

do PL 4330 agora no Senado 
continua e é importante a 

participação de todos. 


