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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

Já estamos formalizan-
do  na Justiça o resultado das 
assembleias dos turneiros da 
Oxiteno para homologação 
do Acordo. Mas, paralelo a 
isso, os jurídicos da empresa 
e do sindicato estão em con-
tato  para encaminhar o pro-
cesso. A expectativa é que 
no máximo em até dez dias 
tenhamos audiência para ho-
mologação do Acordo. Feita 
a homologação, de imediato 
poderão  ser implantados os 
cinco grupos de turno de 8 
horas na Oxiteno. 

CONTATO COM 
A EMPRESA

O Sindicato também fez 
contato com a empresa so-
licitando brevidade na im-
plantação dos cinco grupos 

de turno de oito horas, que 
pode ser até através de ter-
mo provisório, com data de-
finida, até a efetivação do 
Acordo Coletivo do Turno.  A 
empresa informou que está 
verificando esta questão e 
ficou de  dar retorno ao Sin-
dicato. 

Neste Termo Provisório, 
poderia inclusive estabele-

TURNO DA OXITENO: MAIS PERTO DO ACORDO

PARA QUEM VAI CONTINUAR 
COM O PROCESSO

Para os trabalhadores substituídos na ação cole-
tiva do Sindicato que não querem aderir ao Acordo 
aprovado pelos demais trabalhadores da Oxiteno, so-
licitamos que enviem ao Sindicato uma manifestação 
expressa constando  nome completo, número do CPF e 
do RG, expressando que “NÃO VAI ADERIR AO ACOR-
DO APROVADO PELOS TRABALHADORES DE TURNO 
DA OXITENO E QUER CONTINUAR COM O PROCESSO A 
PARTIR DA CONDIÇÃO EM QUE SE ENCONTRA HOJE”. 
Este documento deve ser assinado, digitalizado e en-
viado ao sindicato. 

A partir disso vamos tratar entre os jurídicos da em-
presa e do Sindicato, a forma de dar continuidade ao pro-
cesso e, oportunamente, estaremos informando a todos. 

cer a implantação a partir da 
atual tabela de turno vigen-
te para a maioria das empre-
sas do Polo, naturalmente 
respeitando as regras gerais 

do Acordo a ser homologa-
do. Isso independente do 
que venha a ser tratado no 
Acordo Coletivo que será fe-
chado logo ali adiante. 

PLANO PETROS
Reunião quinta-feira, dia 
18, às 18h, no Sindicato. 

Na reunião, para a qual estão sendo chama-
dos todos os  participantes do plano PETROS/

Copesul (da ativa, assistidos e pensionistas), será 
feito um relato sobre o andamento da auditoria, 

bem como prestados esclarecimentos sobre a 
correção dos valores, como será tratado os ca-

sos dos que já fizeram a opção, a prorrogação do 
prazo por 90 dias para os termos de opção, entre 

outras questões. A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É 
FUNDAMENTAL! Mais detalhes na página 3.

AUXÍLIO-EDUCAÇÃO: 
PRAZO PARA ENTREGA DOS 

COMPROVANTES VAI 
ATÉ DIA 12 DE JUNHO

O SINDIPOLO lembra aos trabalhadores que o pra-
zo para entrega da declaração e dos comprovantes de 
frequência para reembolso do auxílio-educação vai até 
o dia 12 de junho, próxima sexta-feira. O auxílio está 
assegurado na Cláusula 50ª do Acordo Coletivo. O valor 
do reembolso é de R$ 1.670,28 e será pago neste mês 
de junho. Lembramos que o benefício deve ser pago a 
todos os trabalhadores que tiveram despesas com edu-
cação para si ou seus dependentes, independente de 
ter sido em escola pública ou privada. 
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VISITA TÉCNICA
Será de 10 a 12 de junho, 

em São Paulo, a 67ª Reunião 
Ordinária da CNPBz. No dia 
10, acontecerá a visita técni-
ca na área da UTGCA (Unida-
de de Tratamento de Gás de 
Caraguatatuba).

REUNIÃO 
DE BANCADAS
No dia 11, haverão reuni-

ões das três bancadas,na par-
te da manhã, na Fundacentro 
(na capital paulista). Na parte 
da tarde, acontece a reunião 
ordinária onde só participam 
os membros indicados pelos 
segmentos que representam 
os trabalhadores, emprega-
dores e governo. A pauta des-
ta reunião será:
• a aprovação da ata da 

reunião anterior; 

• Portaria de Descadastra-
mento; 

• relato da visita a UTGCA; 
• relato do Grupo sobre In-

dicador Biológico de Ex-
posição (IBE); 

• participação de suplen-
tes da CIPA no GTB e difi-
culdades das CERBz; 

• revisão do cronograma 
das reuniões da Comis-
são com visitas em uni-
dades fabris; 

• assuntos gerais. 

Reunião da Comissão Nacional  
Permanente do Benzeno - CNPBz

INNOVA/VIDEOLAR
O SINDIPOLO está en-

trando em contato com a 
INNOVA/VIDEOLAR para 
tratar sobre alguns fatos 
que chegaram ao conheci-
mento da entidade em re-
lação a gestão da empresa.

Na semana passada foi 
apresentado o novo diretor Administrativo e Financeiro. A ini-
ciativa pegou todos de surpresa e uma das suas primeiras infor-
mações foi de que toda a área financeira e comercial da empre-
sa será transferida para São Paulo. Segundo ele, por enquanto, 
a área fiscal será mantida em Porto Alegre,  mas, em outubro, 
será feito o remanejamento para fechamento total do escritório 
de Porto Alegre. 

Outra informação foi de que o sistema que será implan-
tado será o da VIDEOLAR e não o da INNOVA e que o CNPJ da 
INNOVA será encerrado, sendo mantido o nome VIDEOLAR.

Os trabalhadores já viram este filme, ou seja,  a empresa 
conseguiu do governo do Estado do RS um importante incen-
tivo para ampliação, alegando que seria aumentado o núme-
ro de empregos e agora demite, levando para São Paulo toda 
a estrutura e impostos que deveriam ficar aqui no Estado.

Todos estão preocupados com relação a redução de fun-
ções e de pessoal, o que está criando um verdadeiro clima 
de terror para os que atuam no escritório de Porto Alegre, 
causando um desânimo total por parte dos que tinham 
expectativas de uma situação diferente da que está sendo 
apresentada agora. 

Ainda no dia 11, também 
na parte da tarde, os demais 
participantes do encontro esta-
rão, na Fundacentro, em uma 
oficina que tratará de moni-
toramento do Benzeno com o 
equipamento ULTRARAE. 

REUNIÃO PLENÁRIA
No dia 12, das 8h às 15 

horas, teremos a reunião 
plenária que congrega gover-
no e trabalhadores sobre ex-
posição ocupacional ao Ben-
zeno, que tem como pauta:
• aprovação do relato da 

plenária de Belo Horizon-
te (novembro de 2014).; 

Sempre repe-
tindo o discurso da 
crise, as empresas 
terceirizadas do 
Polo ofereceram 
ao SINDICONS-
TRUPOLO, na ter-
ceira reunião de 
negociação, 7% de 
reajuste em duas 
parcelas: 6% em 
1º de junho (Data 
base da categoria) 
e 1% em janeiro de 2016. A 
proposta foi novamente re-
jeitada na mesa de negocia-
ção pelo Sindicato. 

Depois de muito argu-
mentar, na mesma reunião 
elas avançaram para 7% em 
1º de junho e 16% no Vale-
-Alimentação com mudanças 
em alguns critérios, o que 
também foi rejeitado. Segun-
do o SINDICONSTRUPOLO, as 
propostas são rebaixadas e 
estão muito distantes do que 
busca a categoria, que, entre 
outros itens, reivindica a re-

posição da inflação, mais 2% 
de aumento real; cesta no 
valor da cesta básica do RS; 
auxílio-educação em duas 
parcelas iguais ao ano; garan-
tia de emprego para todos o 
trabalhadores representados 
pelo SINDICONSTRUPOLO. 

Na mesma reunião o Sin-
dicato também aproveitou 
para expor a situação atual 
em relação as últimas demis-
sões, que tem agravado as 
situações de sobrecarga de 
trabalho, onde cada traba-
lhador é obrigado a realizar 
as tarefas de três. 

NEGOCIAÇÃO TERCEIRIZADOS DO POLO

EMPRESAS OFERECEM 7% EM DUAS 
PARCELAS, UMA PARA 2016

Em 2014, fortes manifestações dos 
terceirizados fizeram empresas avançar

• relato da reunião or-
dinária da CNPBz de 
11/6/2015; 

• informes das comissões 
estaduais e regionais do 
Benzeno. 
 Salientamos que a ban-

cada dos empregadores, 
mesmo que sistematica-
mente convidada, não tem 
participado. Na visão dos 
trabalhadores a não parti-
cipação patronal dá-se para 
não ouvirem os inúmeros 
relatos dos descumprimen-
tos do acordo do Benzeno 
dos diferentes segmentos. 
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Na quinta-feira da próxima 
semana, dia 18, às 18 horas, 
no Sindicato, faremos reu-
nião com todos os partici-
pantes do Plano Petros (da 
ativa, assistidos e pensionis-
tas), para tratar da situação 
do Plano. Nesta reunião 
será relatado o andamento 
da auditoria, esclarecimen-
tos sobre o caso de correção 
dos valores e de como será 
tratada a situação de quem 
já fez a opção, a questão 
da prorrogação do prazo de 
90 dias dado para o envio 
dos Termos de Opção, entre 
outras questões.

Mais uma vez lembramos 
a recomendação feita aos par-
ticipantes que NÃO ENVIEM 
SEUS TERMOS DE OPÇÃO À 
PETROS, ao menos até o dia 
da reunião. Nesta, é possível 
que já tenhamos uma posi-
ção sobre a prorrogação do 
prazo de 90 dias. O prazo de 
retorno da Carta de Opção à 
PETROS não é dia 29/06 para 
todos os participantes. Esta 
data limite depende da data 
do recebimento pelo parti-
cipante dos documentos en-
viados pela PETROS, ou seja, 
cada um tem sua data limite, 
visto a data de recebimento 
com Aviso de Recebimento 
(AR) pelo Correio. Dentre os 
documentos recebidos tem 
que estar incluída a Memória 
de Cálculo. Caso não tenha 
recebido, solicite formalmen-
te à PETROS, se possível por 
carta AR.

Continuamos solicitan-
do aos participantes que 
enviem ao Sindicato cópia 
de sua Memória de Cálculo 
para que sejam revistos por 
um perito contratado pelo 

O SINDIPOLO partici-
pou, de 1º a 3 de junho, de 
mais uma etapa do Encon-
tro de Formação Política e 
Sindical do Macrossetor da 
Indústria. O encontro tem 
como objetivo organizar um 
conjunto de informações 
que possibilite aos partici-
pantes se apropriarem do 
debate da trajetória e as ca-
racterísticas do processo de 
industrialização.

Participam da atividade 
trabalhadores de cerca de 
30 sindicatos dos setores da 
alimentação, calçado, meta-
lúrgico e petroquímico num 
total de cerca de 65 pessoas. 

Entre os palestrantes 
estiveram o presidente da 
CUT-RS, Claudir Nespolo, o 
Secretário de Política Sindi-
cal da Confederação Nacio-
nal dos Metalúrgicos (CNM/
CUT), Loricardo de Oliveira, e 
a Secretária de Formação da 
CNM/CUT, Cícera Michele Sil-
va Marques. Os dirigentes ex-
plicaram a organização e es-
tratégias  para a intervenção 
dos trabalhadores na política 
industrial do país.

PLANO PETROS
Reunião será na quinta-feira 

da próxima semana, dia 18
SINDIPOLO. O objetivo é fa-
zer uma amostragem de, no 
mínimo, 10% das Memórias 
de Cálculos enviadas.

AUDITORIA DO 
PLANO PETROS

Pelo que foi deliberado 
na última reunião com os 
participantes do plano, bem 
como  definido também na 
audiência do Ministério Pú-
blico Federal (MPF), está em 
andamento um processo  de 
auditoria no Plano PETROS/
Copesul. Já foi enviada, atra-
vés do próprio MPF, solicita-
ção de informações de docu-
mentos à PETROS e a PREVIC. 
A partir do recebimento des-
tas informações, o auditor 
atuarial terá até 60 dias para 
apresentar suas conclusões.

PAGAMENTO DA AU-
DITORIA E DO PERITO

O pagamento da Audito-
ria e do perito contábil será 
feito através de contribui-
ções dos participantes (da 
ativa, assistidos e pensionis-
tas) no valor de R$ 200,00. 
O pagamento deve ser feito 
através de depósito bancário 
em conta corrente específica 
para este fim no Banco do 
Brasil, agência 3269-7, conta 
nº 17800-4. O comprovante 
do depósito deve ser enviado 
ao Sindicato pelo email sindi-
polo@terra.com.br. 

Esta contribuição é para 
pagamento do auditor atua-
rial e do perito. Este traba-
lho beneficiará a todos os 
participantes, mesmo aque-
le que já tenham feito sua 
opção do FIR, portanto, toda 
ajuda será importante para 
viabilidade das análises.

SINDIPOLO participa de mais um 
etapa do curso de formação 

sobre Macrossetor da Indústria 

A secretária destacou a 
importância da troca de in-
formações dos trabalhadores 
da indústria. “É muito impor-
tante conhecer outras experi-
ências dos trabalhadores no 
Brasil.  Este encontro é essen-
cial para ampliar a visão po-
lítica e sindical de dirigentes 
cutistas. Este espaço de for-
mação pressupõe um espaço 
de reflexão e construção de 
ações, sempre com foco na 
organização dos trabalhado-
res na sua relação com capi-
tal”, disse ela. Já Claudir Nes-
polo, falou sobre conjuntura e 
os desafios para o movimento 
sindical.

Na pauta geral do encon-
tro foram debatidos temas 
como análise de conjuntu-
ra da indústria brasileira, as 
propostas dos trabalhadores, 
conceitos para entender o 
debate da industrialização, o 
perfil dos setores da indústria 
metalúrgica, alimentação, cal-
çado, químico e construção e 
a trajetória da industrialização 
brasileira. (Com Informações 
da Assessoria de Imprensa 
da CUT/RS). 

PENDÊNCIAS DO EXTRATURNO BRASKEM
O SINDIPOLO está buscando junto a Braskem a possibilida-

de de divulgação da segunda lista com a maior brevidade pos-
sível, com nomes de turneiros que não estavam na primeira 
lista, mas que, comprovadamente, cumprem os critérios para 
recebimento dos valores do Extraturno. 

Com relação às PENSIONISTAS dos que já aceitaram os 
cheques, a Braskem informa que o pagamento estará sendo 
realizado ainda esta semana. 
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A Secretaria de Saúde 
do Trabalhador da CNQ-CUT 
está retomando a série de 
entrevistas sobre nanotec-
nologia. A primeira é com 
Thomaz Ferreira Jensen, eco-
nomista do DIEESE na subse-
ção do Sindicato dos Quími-
cos do ABC. Jensen recupera 
uma década de ação sindical 
do Ramo Químico visando 
conhecer e regular a introdu-
ção de nanotecnologias nos 
processos produtivos.

Segundo o economis-
ta, “o Brasil necessita de um 
modelo de desenvolvimen-
to que gere mais e melhores 
empregos. A introdução de 
novas tecnologias, se não for 
acompanhada de medidas de 

Nos últimos quatro anos, 
diversas irregularidades e 
violações de direitos traba-
lhistas deixaram 7.822 fun-
cionários da JBS/FRIBOI do-
entes ou incapacitados para 
o trabalho. Isso equivale a 
cinco acidentes por dia du-
rante todo o período. 

Com lucro líquido de US$ 
2,04 bilhões em 2014, a JBS/
FRIBOI é hoje o maior grupo 
privado do país em fatura-
mento e a maior processa-
dora de carnes do mundo. 
Um gigantismo que contou 
com recursos do BNDES. Ou-
tra marca da JBS/FRIBOI é ser 
uma das maiores doadoras 
de campanhas a candidatos 
e partidos políticos, tendo na 
eleição de 2014 doado o equi-
valente a R$ 366,8 milhões. 

Outra constatação dos 
procuradores do  Ministé-
rio Público do Trabalho que 
fiscalizam de perto esses se-
tores é que a JBS tem uma 
política deliberada de pre-
carização dos direitos funda-
mentais dos trabalhadores, o 
que tem gerado uma legião 
de trabalhadores amputados 
e mortos em razão de aci-
dentes de trabalho. De acor-
do com os técnicos no MPT, a 
JBS mantém condições ruins 
de trabalho para obter o má-
ximo de lucro. 

FRIBOI: CAMPEÃ 
NACIONAL EM 

ACIDENTES

FRIBOI: VOCÊ CONFIA EM 
QUEM ADOECE OU MUTILA  

MILHARES DE TRABALHADORES 
POR ANO?

CNRQ-CUT RETOMA ENTREVISTAS 
SOBRE NANOTECNOLOGIA

qualificação profissional, que 
gere novas oportunidades de 
emprego e repasse os ganhos 
de produtividades aos traba-
lhadores, poderá reproduzir, 
ou até piorar, as situações de 
desigualdade tão presentes 
no mercado de trabalho bra-
sileiro”.

Ele também alerta para 
os riscos das nanotecnologias 
aos trabalhadores, destacan-
do que as preocupações sin-
dicais referem-se à constata-
ção de que as propriedades 
dos elementos químicos e 
materiais se alteram quan-
do manipulados em escala 
nanométrica. “Nosso temor 
é maior porque sabemos da 
ausência de estudos mais 

profundos comprovando que 
tais elementos e materiais 
não representam riscos à 
saúde e ao meio-ambiente”. 

Para o técnico do DIEESE, 
a ação sindical em relação às 
nanotecnologias é um exem-
plo dos desafios colocados 
aos trabalhadores e seus 
Sindicatos pelo mercado de 
trabalho brasileiro. “Ao mes-
mo tempo em que é urgente 
atuar para alterar ambien-
tes de trabalho precários e 
insalubres, com maquinário 
e processos de trabalho ob-
soletos, que geram mortes e 
adoecimentos, é necessário 
incorporar na agenda sin-
dical os riscos emergentes 
potencialmente associados 
à introdução de novas tecno-
logias nos processos produti-
vos. As nanotecnologias são 
a fronteira destas inovações 
na indústria à escala mun-
dial”. 

A entrevista na íntegra 
está no site do SINDIPOLO - 

www.sindipolo.org.br. 

O SINDIPOLO está acom-
panhando, do dia 8 até o dia 
12, a Auditoria de Manuten-
ção 2 de SPIE na Braskem 
UNB-RS. No dia 8, o Sindica-
to esteve presente na aber-
tura e, posteriormente, par-
ticipou da entrevista com os 
Auditores. Nesta foram rela-
tadas principalmente as de-
mandas mais relevantes, tra-
tadas inclusive nas reuniões 
semestrais com a Braskem.

Entre os assuntos abor-
dados, estiveram: 

SINDIPOLO ACOMPANHA AUDITORIA 
DE SPIE NA BRASKEM UNIB 

• Inspeção, manutenção e 
melhorias tecnológicas 
dos tanques de Nafta; 

• Efetivo do SPIE; 
• Treinamentos; 
• Auditoria interna e ex-

terna; 
• Recomendações de Ins-

peção; 
• Vazamento de HC junto 

ao compressor de eteno 
14C22; 

• Vazamento de HC no 
casco da torre 211T01 
do Eteno Verde;

• Fogo externo no Forno 
11F08. 
Reafirmamos que o SIN-

DIPOLO tem participado nos 
processos de Certificação 
do Serviço Próprio de Inspe-
ção de Equipamentos (SPIE) 
desde o início. Para os tra-
balhadores, o SPIE consiste 
num Equipamento de Prote-
ção Coletiva (EPC), portanto 
se trata de uma ferramenta 
para os trabalhadores, às 
demais unidades do Polo e à 
sociedade. 


