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SOMOS TODOS TRABALHADORES. Unidos somos FORTES! Para defender nossas conquistas!
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PLANO PETROS COPESUL
Reunião nesta quinta-feira, 18/6

Será nesta quinta-feira, dia 18, no SINDIPOLO, às 
18h, a reunião com os Participantes do Plano Petros 
Copesul (assistidos, pensionistas e os que estão na 
ativa). Neste encontro serão tratados temas como o 
andamento da auditoria, análise das Memórias de 
Cálculos, prorrogação do prazo de 90 dias para envio 
dos Termos de Opção, entre outros.  Portanto, reite-
ramos que a participação de todos é fundamental. 
LEIA MAIS NA PÁGINA 3.

 PLR NA LANXESS: 
ADESÃO MELANCÓLICA 
DOS TRABALHADORES 

AO ACORDO
 Ficou evidente que a forma como a em-

presa encaminha a questão da PLR, cada vez 
menos desperta o interesse dos trabalhadores. 
Em todas as unidades a empresa tem que sair à 
cata de candidatos à comissão que ao final ser-
vem para preencher formalidades com o obje-
tivo de dar “forma legal” aos procedimentos.

Bateu-se recorde de agilidade este ano. 
Bastaram duas reuniões na PBR - onde meta-
de dos trabalhadores eleitos participaram na 
verdade de apenas uma reunião – para que a 
comissão aderisse à proposta da LANXESS. Na 
KEL onde a reunião foi logo após a da PBR, fi-
cou mais simples ainda: Ou se aceitava o que 
já foi aceito na PBR, ou a empresa pagaria na 
forma de abono, fazendo os descontos legais. 
Simples assim. Apesar dessa possibilidade aler-
tada pela empresa, a comissão reivindicou a 
manutenção dos 4,4 salários e os 115%, já que 
essa era a vontade dos trabalhadores na área. 
Ficou marcada nova reunião para o dia 22 de 
junho. As mesmas dificuldades e apatia se veri-
ficaram nas demais unidades do país. 

Na segunda feira à tarde, dia 15, 
o SINDIPOLO esteve reunido com a 
INNOVA/VIDEOLAR para tratar de 
uma série de questões que estão 
preocupando os trabalhadores, em 
especial os do escritório de Porto 
Alegre. Participaram da reunião a 
direção da empresa, o RH e o dono 
da Videolar.

Entre elas estão as transferên-
cias dos setores financeiro e de 
vendas para São Paulo. Em relação 
a este tema, a posição da empresa 
é de que estes setores da Innova e 
da Videolar serão sediadas em São 
Paulo. Quanto aos trabalhadores 
que atuam nestas áreas, serão cha-
mados para análise caso a caso. 

Em relação a outras questões, 
também envolvendo o escritório 
em POA, não há qualquer previsão 
de mudanças. Foram tratadas, em 
linhas gerais, questões envolven-
do salários, PLR, aumento por 
mérito, plano de saúde UNIMED 
e outros, e a informação da em-
presa é de que não tem previsão 
de mudanças em relação ao que 
é praticado hoje. 

No que se refere a aumen-

to do efetivo, foram apresentadas 
ao Sindicato as contratações feitas 
no último período e, também, in-
formado sobre uma nova unidade 
que está em implantação e que exi-
girá a contratação de vários traba-
lhadores. Além disso, o efetivo da 
Innova, que já está baixo, por ter fi-
cado um grande período sem haver 
contratações, quando ela era con-
trolada pela Petrobrás, segundo a 
empresa há previsão de que seja 
recomposto.  

A nossa avaliação, mesmo com 
a ansiedade manifestada pelos tra-
balhadores, é de que foi uma reu-
nião positiva. A direção da empresa 
se colocou à disposição do Sindica-
to para quaisquer esclarecimentos 
que sejam necessários. O Sindicato 
continuará acompanhamento o an-
damento destas questões.

SINDICATO REÚNE COM A INNOVA/VIDEOLAR



A reunião ocorreu em São 
Paulo, na sede da Funda-
centro, entre os dias 10, 11 
e 12/6

Na reunião, foi aprovado o teor de 
uma Portaria para descadastramento de 
empresas que encerram seus processos 
produtivos de utilização, manipulação, 
armazenagem e transporte  de Benzeno 
contendo 1% ou mais em volume.

A bancada dos trabalhadores se pre-
ocupou, desde o início das discussões, 
com os impactos ambientais  adversos e 
seus  passivos oriundos de cada proces-
so. Principalmente, quanto a obrigação 
das empresas em salvaguardar a saúde 
de seus trabalhadores após o encerra-
mento das atividades. Após muito tem-
po e discussões chegou-se a consenso 
sobre o texto, que atende as  atuais ex-
pectativas dos trabalhadores.

INDICADOR BIOLÓGICO 
DE EXPOSIÇÃO - IBE

Sobre um novo IBE para o Benzeno, 
as discussões encontram-se avançadas, 
com a possibilidade de um acerto tripar-
tite até o final deste ano. Registre-se que 
esse tema está sendo discutido com a 
participação de pesquisadores das Uni-
versidades Federais do RS e MG. 

DIFICULDADES DA 
COMISSÃO DO RJ

Da bancada dos Trabalhadores do Rio 
de Janeiro recebemos um documento dan-
do conta do desrespeito e truculência de 
uma nova coordenadora que assumiu com 
atitudes intempestivas a Comissão Estadu-
al. A bancada foi supreendida, na primeira 
reunião desse ano, com a substituição do 
antigo Coordenador que fazia um ótimo 
trabalho na reativação da Comissão que 
tinha na sua gestão inclusive aprovado por 
consenso, de forma tripartite o Regimento 
Interno. Acontece que essa  senhora, que 
pensa ser um “ente superior”, chegou que-
rendo colocar tudo o que havia sido apro-
vado em uma lata de lixo. Esse fato levou os 
trabalhadores a se retirarem da que seria a 
primeira reunião de 2015. 

Temos nos pautado ao longo dos 
anos de debates sobre o Benzeno, de 
forma rigorosa, mas respeitosa. Nosso 
objetivo tem sido preservar o acordado 
nas discussões tripartites com um olhar 
que preserve a saúde dos trabalhadores 
nos seus meio ambientes de trabalho. É 
muito frustrante que no momento em 
que estamos atravessando um período 
conturbado, além do descaso patronal, 
soframos  um desrespeito desse porte 
por parte do MTE, via sua superinten-
dência no Rio de Janeiro.

A bancada dos Trabalhadores da Co-
missão Nacional se contrapôs aos atos 
da  intempestiva senhora, solicitando 
que um documento que denuncie as 
suas “iniciativas” fosse protocolado na 
Superintendência no RJ e anexado a ata 
da reunião da CNPBz. 

DIFICULDADES DA 
COMISSÃO DO PARANÁ

No Paraná as coisas também estão 
difícies, mas dessa vez por conta da costu-
meira desconsideração da Petrobrás aos 
seu trabalhadores. Ao contrário do Rio de 
Janeiro, no Paraná a Coordenação da Comis-
são  trabalha com o intuito de efetivamente 
avançar nas discussões, tentando há mais 
de um ano fechar as negociações sobre o 
Regimento Interno da CEBz. Acontece que a 
representação da Petrobrás, que descumpre 
sistematicamente o acordado, não aceita a 
participação dos componentes dos GTBs 
nas reuniões  e  remete seu parecer quanto 
a aprovação, para seu corporativo no RJ, tra-
vando o bom andamento da Comissão. 

Essa desrespeitosa atuação, que não é 

privilégio só do Paraná  já perpassa o bom 
senso e atinge em cheio seus trabalhado-
res. Para a empresa, eles não precisam 
compreender, aprender e   compartilhar 
saber e, muito menos, denunciar suas prá-
ticas de malfeitos. É outro caso escabroso 
da Petrobrás que continua desrespeitando 
o acordado, fazendo prevalecer sua vonta-
de de ser superior às legislações existentes, 
interpretando-as ao seu bel prazer.

A bancada dos trabalhadores na 
CNPBz entregou aos coordenadores de 
bancadas um documento que reflete a 
queixa da Coordenação da CEBz do Pa-
raná, pedindo também que conste como 
anexo da ata. A Petrobrás, que conta com 
quatro representantes na CNPBz (dois re-
presentando a empresa e dois “empresta-
dos” a outro orgão), está ciente deste fato.

OFICINA TÉCNICA 
E PLENÁRIA

No dia 11, na parte da tarde, ocor-
reu uma oficina técnica que tratou de 
monitoramentos com o ULTRARAE 3000, 
o qual possui um modo duplo de detec-
ção para exposição total de avaliação de 
benzeno. No dia 12, houve uma Plenária 
de Governo e Trabalhadores sobre Ex-
posição Ocupacional ao Benzeno. Nes-
sa foram feitas apresentações de GTBs e 
de Comissões Regionais.
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Relato da reunião ordinária da CNPBz dia 11 de junho

DUAS DÉCADAS DE
DESRESPEITO

Temos a lamentar que quase 20 
anos depois do acordo do Benzeno, te-
nhamos que conviver com problemas 
e discussões não relevantes, que pa-
recem encomendadas para não deixar 
fluir o bom andamento das Comissões. 
Não estranhamos esses acontecimen-
tos, pois conhecemos nossos oponen-
tes e suas representações, mas causa 
indignação a forma com que  o fazem. 
Particularmente a Petrobrás,  que tra-
ta suplente eleito de Cipa como se os 
mesmos não pudessem participar das 
ações relevantes de representar seus 
companheiros. Aliás, fato esse que não 
vale na CNPBz, pois um dos “empresta-
dos” pela Petrobrás para representar o 
IBP, o mais atuante, é justamente um 
SUPLENTE na Comissão. E neste caso, 
como é de interesse da Petrobrás,  o 
suplente passa a ser “tudo de bom”.
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A 3ª Vara Federal de Porto Alegre (RS) 
anulou quatro artigos da Resolução CNPC 
11/2013 que permitia a empresas ou ór-
gãos públicos retirarem o patrocínio dos 
planos de previdência que são patrocina-
dores. De acordo com a norma do CNPC, 
as instituições poderiam se isentar do pa-
gamento de obrigações futuras, deixando 
os participantes dos planos como únicos 
responsáveis pelo aporte das reservas ne-
cessárias para a garantia dos benefícios de 
complementação de aposentadoria. A sen-
tença foi publicada no dia 15 de maio.

A Associação do Pessoal da Caixa Eco-
nômica Federal (APCEF) ajuizou a ação 
contra a União porque a Resolução CNPC 
nº 11/2013 contraria a Lei Complementar 
nº 109/11. Conforme a APCEF, a legislação 
exige o cumprimento da totalidade dos 
compromissos assumidos como pré-requi-
sito para retirada de patrocínio. A justiça 
julgou parcialmente procedente a ação, 
declarando a nulidade dos artigos 3º, pará-
grafos 1º, 13, II, 15 e 16 da Resolução CNPC 
nº 11/2013. Cabe recurso ao Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região.

A União contestou, apontando o ca-
ráter facultativo que norteia o regime de 
previdência complementar e afirmando 
que o Conselho teria promovido amplo de-
bate sobre a atualização das regras, entre 
outras questões.

Esta resolução trata da retirada de 
patrocínio dos planos de previdên-

cia complementar. Foi aprovada 
pelo Conselho Nacional de Previ-
dência Complementar (CNPC) em 
maio de 2013 e impõe prejuízos 

aos participantes dos plano.

JUSTIÇA FEDERAL DO 
RS ANULA QUATRO AR-
TIGOS DA  RESOLUÇÃO 

CNPC Nº 11/2013Desde antes mesmo da formalização 
da Braskem para retirada do patrocínio 
no Plano em julho de 2010, o SINDIPOLO 
vem realizando ações e movimentos para 
evitar enormes prejuízos aos Participantes 
do Fundo. O prejuízo não é só econômico, 
trata-se de uma instabilidade e insegurança 
criada pela Braskem ao futuro de mais de 
900 famílias. Problemas de toda a ordem, 
como redução das aposentadorias, proble-
mas de saúde física e mental, etc.

O SINDIPOLO reforça que seu interesse 
é de continuar lutando pela manutenção 
dos benefícios contratados pelos Partici-
pantes do Plano quando das suas contrata-
ções na antiga Copesul e manutenção por 
direito adquirido pelas sucessoras da Cope-
sul após a sua privatização em 1992.

TERMOS DE OPÇÃO 
A PETROS

O SINDIPOLO solicita aos participan-
tes que ao menos até a reunião nesta 
quinta-feira, dia 18, NÃO ENVIEM os 
seus Termos de Opção à Petros.

Nossa expectativa é de que, até 
a reunião, já tenhamos uma posição 
quanto a prorrogação do prazo, tema 
debatido na audiência pública no Minis-
tério Público Federal de Canoas.

Destacamos que o prazo do envio 
do Termo de Opção pelo Participante 
do Plano à PETROS não é até final de ju-
nho para todos os participantes. A data 
limite para envio é de acordo com o dia 
em que o participante recebeu os docu-
mentos enviados pela PETROS, com Avi-
so de Recebimento (AR) pelo Correio. 
Assim, cada um tem a sua data limite. 
Esta questão de data foi conversado di-
retamente com a Petros.

ATENÇÃO! Junto com os documen-
tos recebidos da PETROS tem que estar 
a Memória/Demonstrativo de Cálculos. 
Se não estiver, solicite à Fundação, se 
possível com carta AR. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
AO SINDICATO

Após a audiência pública que ocor-
reu em início de maio, o SINDIPOLO vem 
recolhendo Memórias de Cálculos dos 
Participantes do Plano. O propósito é ter, 
no mínimo, uma amostra significativa das 
mesmas e assim o perito poder fazer um 

análise mais consistente sobre os valores 
informados pela Petros. Neste momento 
é importante o resultado de um parecer 
coletivo destas amostras das Memórias 
de Cálculo, pois assim poderemos mate-
rializar a possível perda que a retirada de 
patrocínio vai causar a todos os mais de 
900 Participantes. 

PAGAMENTO DO PERITO E 
DO AUDITOR ATUARIAL

Informamos que o pagamento do 
perito contábil e do auditor atuarial será 
feito através de contribuições dos Par-
ticipantes no valor de R$ 200,00. Refor-
çamos a importância desta contribuição  
para garantirmos os valores suficientes 
para o pagamento do trabalho cntratado. 

Para efetuar o pagamento o Partici-
pante deve fazer o depósito bancário no 
Banco do Brasil, agência 3269-7, conta 
nº 17800-4 e o comprovante do depó-
sito deve ser enviado ao Sindicato pelo 
email sindipolo@terra.com.br .

ATUARIAL
A contratação do auditor atuarial 

foi deliberada na última reunião com os 
participantes do Plano, bem como  defi-
nida também na audiência do Ministé-
rio Público Federal (MPF). 

O profissional atuarial realizou reu-
niões com o Procurador e já solicitou 
um complemento de documentos à Pe-
tros, via Ministério, para assim realizar 
um análise criterioso aos dados repas-
sados pela Petros e Previc. Este traba-
lho deverá expor, através do MPF, as 
condições que o Plano Petros Copesul 
realmente se encontra, dimensionando 
o tamanho do dano que a Braskem está 
gerando aos Participantes do Plano, que 
atualmente são mais de 90% assistidos.

 
RESISTIR

Resistir a retirada do patrocínio, 
criar formas de manter os benefícios do 
Plano, é isto que, coletivamente, o SIN-
DIPOLO vem trabalhando para realizar.

Uma das formas dos Participantes 
ajudarem é se mantendo informados e 
participando nas ações em andamento. 
Exemplo disto tem sido as presenças nas 
reuniões chamadas pelo SINDIPOLO e a 
presença nas audiências públicas.

MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS 
DO PLANO PETROS COPESUL



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

Boletim Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas de Triunfo/RS - SINDIPOLO
Av. Júlio de Castilhos, 596, 8º andar, Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90.030-130 - Fone (51) 3226.0444 - Fax (51) 3228.7547

e-mail: sindipolo@terra.com.br -www.sindipolo.org.br - Jornalista Responsável: Nara Soter  (MTE 4436) - Impressão: frankmidia@gmail.com

Terceirização no Brasil 
é denunciada na OIT

Representantes da CUT que 
participaram da 104ª Conferên-
cia Internacional da OIT, em Ge-
nebra (Suiça), denunciaram ao 
órgão, o projeto de terceirização 
(PL 4330 - PLC 30/2015), que li-
bera a terceirização em todas as 
atividades da empresa. A ma-
nifestação foi acompanhada e 
apoiada por 30 centrais sindicais de diferentes países 
presentes no encontro.

O objetivo foi mostrar à comunidade internacional a ten-
tativa em curso no Brasil de liberar a terceirização em todos 
os setores e atividades da empresa. O debate gerado a partir 
da manifestação brasileira deixou claro que se trata de uma 
estratégia global dos empresários para assegurar ainda mais 
seus lucros, o que exige em contrapartida  uma reação mais 
forte e global dos trabalhadores e da sociedade. 

HUMILHANTE, VEXATÓRIO E 
CONSTRANGEDOR

A empresa de Telemarketing Vidax Teleserviços foi con-
denada a pagar indenização por danos morais no valor de 
R$ 5 mil a uma ex-funcionária por procedimento conside-
rado humilhante, vexatório e constrangedor. A empresa 
exigia que a trabalhadora, quando quisesse ir ao banheiro, 
pedisse permissão ao chefe, explicando as razões para tal. 
A Terceira Turma do TRT/RJ entendeu ainda que a Claro S. 
A., por terceirizar o serviço, tem responsabilidade subsidi-
ária pela condenação (ou seja, terá de efetuar o pagamento 
caso a Vidax não o faça).

Na decisão o julgador considerou que o procedimento 
patronal é reprovável, ofensivo à intimidade e à dignidade 
da pessoa humana.

PL 4330 ACABA COM A 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
No caso acima, a trabalhadora terá seguramente pago 

os seus direitos. Isso porque, caso a contratada não efetue o 
pagamento devido, ele terá que ser arcado pela contratante 
(no caso, a Claro). Mas caso seja aprovado, o PL 4330 (hoje 
PLC 30/2015), que tramita no Congresso, esta garantia aca-
ba. Se a empresa contratada não pagar, porque fechou, faliu 
ou sumiu, o que é muito comum, o trabalhador não terá 
mais quem garanta o pagamento. 

Este é um dos inúmeros e inaceitáveis prejuízos aos traba-
lhadores com a aprovação do PL da terceirização, contra o qual 
os trabalhadores tem que continuar lutando para que não seja 
aprovado no Senado nem sancionado pela presidente Dilma.

Em assembleia realizada na Portaria 2 da UNIB no dia 11 
de junho, os trabalhadores terceirizados do Polo aprovaram a 
proposta das empresas de  8,76% de reajuste salarial mais 20% 
de reajuste no valor do Vale Alimentação (VA), além de  melho-
rias nos critérios de ausências que têm efeito no VA.

Esta foi a terceira proposta apresentada pelas empresas. 
As anteriores, de 6% e 7% (e ainda parcelados), foram rejeita-
das pelo Sindiconstrupolo na mesa de negociação. 

Após estas rejeições, as empresas reviram suas propostas e 
apresentaram no dia 10 de junho, uma que contempla 100% do 
INPC (8,76%) em uma única vez, retroagindo a data base de 1° de 
junho, mais avanços no Vale Alimentação (VA).

A proposta que foi aprovada por ampla maioria da catego-
ria, consegue manter o poder aquisitivo dos trabalhadores ter-
ceirizados e traz uma importante correção no Vale-Alimentação. 
O Sindipolo esteve presente na assembleia e acompanhou o 
desenvolvimento da negociação, apoiando o Sindiconstrupolo.

TERCEIRIZADOS FECHAM 
NEGOCIAÇÃ0 COM  8,76% E 

AVANÇOS NO VALE-ALIMENTAÇÃO

15 dias de greve pela PLR
Os trabalhadores do sistema Eletrobrás fizeram 15 dias 

de greve (de 1º a 15/6) para pressionar a empresa a pagar a 
PLR  relativa a 2014, já que ela teve resultados operacionais 
positivos ano passado, apesar dos resultados financeiros (lu-
cros e dividendos) terem sido negativos, principalmente por 
causa da redução das tarifas decidida em 2012 e a posterior 
diminuição da quantidade de águas nas represas.

A proposta da empresa foi aprovada com ressalvas e a 
categoria deixou claro que os pontos da proposta que foram 
aprovados se restringiram a PLR/2014, sendo garantida a dis-
tribuição de 1,11 folhas, mais  o valor referente a um talão de 
auxílio alimentação, por trabalhador. Em relação as futuras 
PLR’s, foi proposta a criação de uma comissão paritária en-
tre empresa e trabalhadores, visando estudá-las e trazer uma 
proposta a ser avaliada no futuro.

Em nota o Coletivo Nacional dos Eletricitários (CNE), que 
representa a categoria, parabenizou os trabalhadores pela 
greve e avaliou o movimento como fundamental. Para o CNE, 
sem a greve a empresa não faria o pagamento dessa partici-
pação a qual a categoria tem direito. 

Os eletricitários iniciam agora as negociações da campa-
nha salarial deste ano.


