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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

No dia 19 de junho, na décima-quarta 
etapa da operação Lava-Jato, foram presos 
pela Polícia Federal o presidente da Odebre-
cht, Marcelo Odebrecht, e três dos principais 
Executivos da empresa, Alexandrino de Alen-
car, Márcio Farias e Rogério Araújo. Também 
foram presos  Otávio Azevedo, presidente 
da Andrade Gutierrez e os executivos César 
Ramos Rocha e Flávio Lúcio Magalhães. Nes-
ta etapa foram cumpridos 59 mandados de 
prisão em quatro Estados: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

A Odebrecht foi acusada de pagar propi-
nas de US$ 23 milhões a Paulo Roberto Cos-
ta, ex-diretor da Petrobrás e o executivo da 
empresa foi apontado por diversos delatores 
como um dos líderes do cartel que participava 
do esquema da Petrobras.

Esta etapa da Operação Lava Jato está 
atingindo, principalmente no que se refere a 
Odebrecht, um momento bastante questio-
nado, ou seja, o de que uma das mais co-
nhecidas empresas envolvidas com obras da 
Petrobrás e do governo, até então pouco fi-
gurava entre as principais envolvidas em cor-
rupção nas investigações da Polícia Federal, 
a exceção do episódio que já trabalhamos no 
EM DIA, que falava das propinas da Braskem 
à Paulo Roberto Costa para “facilitar as ne-
gociações” do preço na nafta. 

Outra questão que chama a atenção é a 
prisão do “conhecido” Alexandrino de  Alen-
car, então vice-presidente de Relações Ins-
titucionais da Braskem, que representava a 
Odebrecht/Braskem nas audiências  públicas 
solicitadas pelo Sindipolo na ALRS, na Câ-
mara e no Senado, onde questionávamos a 

entrega do setor petroquímico à 
Braskem. Alexandrino também 
representava e tinha”bom trân-
sito” nos meios políticos e na 
imprensa. 

Na história recente do país 
não se tinha notícia de tanto 
“figurão” sendo denunciado e 
preso por corrupção, sejam do 
meio político, de administração 
de empresas estatais, assim 

como de empreiteiras.  Uma questão que se 
debatia muito durante as tratativas do setor 
petroquímicos e que ainda deixa muitas dú-
vidas no ar é a forma com que uma empresa 
do setor petroquímico - a Braskem - criada 
em 2002 e que em 2007 tinha 40% do setor 
petroquímico, de março de 2007 quando com-
prou, junto com a Petrobrás e o Grupo Ultra, 
o Grupo Ipiranga, até janeiro de 2010 passou 
de 40% para 100% do setor. Uma negocia-
ção que à época foi amplamente questionada 
pela forma e a rapidez com que aconteceu. 

A prisão de três Executivos da Odebre-
cht, assim como do seu presidente, Marcelo 
Odebrecht, demonstra a importância e a auto-
nomia do trabalho que vem sendo desenvolvi-
do pela Polícia Federal e demais órgãos.

Por enquanto a maioria dos que vêm sen-
do denunciados e presos pela Polícia são os 
que, mesmo muito poderosos, não têm foro 
privilegiado. Mas também é importante e ne-
cessário chegar àqueles de grande poder e in-
fluência que ficam “nas sombras” porque tem 
foro privilegiado. 

O SINDIPOLO, como representante 
dos petroquímicos e pelo papel que tem 
frente aos trabalhadores e à sociedade, 
reitera que as investigações devem ir até 
às últimas consequências. Que todos os 
envolvidos, sejam grandes empresários 
ou políticos, independente do partido,  se 
comprovado seu envolvimento, devem 
ser exemplarmente responsabilizados e 
severamente punidos pelas seus atos e 
que devolvam aos cofres públicos cada 
centavo desviado.

MAIS SOBRE A 
AUDIÊNCIA NA PÁG. 3

ENCONTRO 
PLANO PETROS
A reunião sobre o Plano Petros/

Copesul no dia 18/6, teve amplo com-
parecimento, com cerca de 350 partici-
pantes do Plano. Nesta, foram tratadas 
as ações tomadas a partir das decisões 
dos encontros anteriores, seus desdo-
bramentos e novos encaminhamentos. 

Estiveram presentes também a as-
sessoria jurídica da entidade;  o auditor 
atuarial e o perito contábil, que estão 
revendo os cálculos dos Fundos Indi-
viduais e fazendo a perícia; e a AAPEC 
(Associação dos Aposentados), que 
vem atuando em defesa da manuten-
ção do Plano Petros/Copesul. Página 2. 

Fator 
Previdenciário

Na semana passada foi aprovada no 
Congresso a proposta 85/95, vetada pela 

presidente Dilma que apresentou uma 
fórmula de Progressividade.  Para a CUT, 

o modelo apresentado pelo Governo  
não resolve as contas da Previdência 

Social e vai resultar em mais tempo de 
trabalho até a aposentadoria, prejudi-

cando os trabalhadores. Página 4.  

OPERAÇÃO LAVA JATO CHEGA A ODEBRECHT

Alexandrino de Alencar (segundo da esquerda para direita) na ALRS em 2005
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MEMÓRIAS 
DE CÁLCULO

Nas exposições do atuário 
e do perito sobre as Memórias 
de Cálculo e do valor divulgado 
pela Petros de cada FIR (Fundo 
Individual de Retirada), ficou 
evidente  que de maneira geral, 
estes valores estão aquém do 
que é devido aos participantes. 

Para alguns, não são só os 
cálculos estão fora da realidade, 
como também a projeção dos 
cálculos futuros pela fórmula 
estabelecida entre Braskem e 
Petros, que não estabelecem o 
correto valor do direito adquiri-
do ao longo dos anos de contri-
buição ao Fundo. 

O perito já realizou uma 
análise significativa que com-
prova equívocos nos cálculos. 
Estes não se restringem a um 
caso ou outro e sim desvio de 
valores de todos os Participan-
tes do Plano.

Continuamos recebendo as 
Memórias de Cálculo no Sindi-
polo, seja por email ou direta-
mente na secretaria da entida-
de. Lembrando que além das 
Memórias de Cálculo, também 
o Relatório de Retirada de Pa-
trocínio (extrato dos valores que 
acompanha os documentos en-
viado pela Petros), e se possível 
os documento complementares 
como a memória de cálculo de 
concessão do benefício, recibo 
de pagamento da Petros e do 
INSS de julho de 2010, devem 
ser entregues para aprimorar 
os resultados do perito.

O trabalho do auditor   atu-
arial depende do envio, pela 
Petros, dos documentos solici-
tados pelo Ministério Público 
Federal (MPF) de Canoas. A so-

licitação foi feita  após a Audi-
ência Pública de maio que ainda 
não foram enviados. O atuário 
fez uma análise de algumas Me-
mórias de Cálculo e constatou o 
que o Perito já havia exposto, ou 
seja, valores inferiores nos FIRs 
de cada um. Para o atuário rea-
lizar a auditoria, é indispensável 
os documentos solicitados à Pe-
tros e tempo para as análises. O 
MPF já solicitou por notificação 
às partes envolvidas (Previc, Pe-
tros e Braskem) a suspensão dos 
prazos de entrega dos Termos de 
Opção até que a auditoria seja 
realizada. O tempo solicitado 
para auditoria é de 60 dias após 
recebimento da documentação. 
Depois desta é que seriam con-
tados 90 dias para os participan-
tes fazerem suas opções. Isto 
se a auditoria demonstrar  que 
tais valores estão corretos. Mas, 
como foi verificado pelo perito, 
os valores estão abaixo do que 
é necessário para manter as 
complementações dos benefí-
cios hoje feitas pela Petros aos 
assistidos e pensionistas e para 
que os ativos possam optar por 
um plano que garanta o mesmo 
valor de benefício.

AÇÕES DO 
SINDIPOLO

O Sindicato já tomou as 
providências jurídicas para ga-
rantir que o tempo necessário 
da auditoria seja assegurado e 
com isso, os Participantes do 
Plano possam ter a garantia 
de que os valores depositados 
pela Braskem correspondem 
ao que realmente garantiriam 
um Plano de mesmo Benefí-
cio, entre outros levantamen-
tos e análises que estão sendo 

feitas pelo perito e atuário.

PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE OPÇÃO

A confirmação da prorro-
gação do tempo para entrega 
dos Termos de Opção será in-
formada até quinta-fira, dia 25 
de junho, ao meio dia. Portanto, 
solicitamos que até este dia, os 
participantes não enviem suas 
Cartas de Opção à Petros. Mes-
mo após esta data, caso seja 
negada a suspensão do prazo, 
somente enviem os Termos de 
Opção aqueles participantes 
cujo prazo de 90 dias está ven-
cendo. Este prazo é contado a 
partir da data de recebimento 

da documentação enviada pela 
Petros por Correio com Aviso de 
Recebimento (AR), onde consta 
o Termo de Opção. Podem ser 
postados os Termo de Opção, 
até o último dia. 

Reiteramos a importân-
cia do envio junto aos Termos 
de Opção da NOTIFICAÇÃO DE 
RESSALVA sugerida pelo Sindi-
cato. Quem porventura ainda 
não recebeu a NOTIFICAÇÃO, 
assim como a “forma” de en-
viar, solicite ao Sindicato.  

O Sindipolo vai informar 
através do site, por email, ou 
por telefone se o prazo de en-
trega dos termos de Opção foi 
suspenso.

Reunião do Plano Petros Copesul

ENTIDADES (BANCOS E PETROS)
 NO SINDIPOLO 3ª E 4ª FEIRA

Nesta terça e quarta-feira, dias 23 e 24, das 9 às 12h e 
14 às 19h, estarão no Sindicato várias entidades (Bancos e 
Petros) que oferecen planos alternativos aos Participantes 
que quiserem fazer a portabilidade dos seus FIR do Plano 
Petros/Copesul. O objetivo é que os  Participantes (assisti-
dos, pensionistas e ativos) possam fazer a opção menos da-
nosa para sua vida futura.  Sabemos que nenhuma opção 
chega perto dos  benefícios da Petros, quando da contra-
tação pela Copesul.  Neste momento, se não conseguirmos 
suspender o prazo do envio dos Termos de Opção, temos 
que ter uma alternativa para o melhor destino para o FIR. 
Nos dois dias devem ter três entidades pela manhã e três à 
tarde apresentando suas propostas. No segundo dia, as que 
apresentarem na manhã do primeiro dia estarão à tarde do 
segundo dia e vice-versa. 

Nos dois dias, no início da manhã e da tarde, o audi-
tor atuarial e o perito contábil contratado pelo Sindicato 
farão esclarecimentos sobre PGBL e similares, entre ou-
tras dúvidas dos Participantes.

Reiteramos que nosso objetivo é a luta em defesa da 
manutenção do Plano Petros/Copesul e dos direitos dos 
participantes. 

Contribuições
Continua o pedido de contribuição de R$ 200,00 para o pa-

gamento do auditor atuarial e do perito contábil  para apuração 
dos cálculos dos FIRs e das análises da documentação via MPF. O 
depósito é no BANCO DO BRASIL - AG. 3269.7 - CC 17800.4

O objetivo é proteger todos os participantes, individual ou co-
letivamente. Mesmo os que já fizeram opção pelo destino do seu 
FIR serão beneficiados com estas análises nas Memórias de Cál-
culo e demais documentações atuariais. Solicitamos que os com-
provantes dos depósitos sejam enviados ao Sindipolo pelo e-mail 
sindipolo@terra.com.br.
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Nanotecnologias e mundo do 
trabalho: quais as respostas 

dos trabalhadores?
O SINDIPOLO participou, nos dias 17 e 18 de junho, em São 

Paulo, do Seminário que teve como ob-
jetivo instrumentalizar os trabalhadores 
a respeito dos desafios impostos pelo 
desenvolvimento das nanotecnologias 
considerando os impactos nos diversos 
processos de produção. A abordagem 
feita por técnicos especializados e diri-
gentes sindicais apontam para a preo-
cupação com a saúde dos trabalhado-
res, sejam nos seus meios ambientes de 
trabalho assim como no seu dia a dia na 
sociedade. O encontro foi organizado 
pelo IIEP (Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisa), que 
trata educação, pesquisa e formação profissional para os traba-
lhadores.

No Brasil os processos e produtos com nanotecnologia 
são, de modo geral, desconhecidos pelos trabalhadores, res-
tando então uma forte preocupação de todos. O avanço desta 
tecnologia colocada nos mercados traz apreensões, pois até 
o presente momento não se tem segurança quanto aos efei-
tos que ela pode causar na saúde, tanto para quem manipula 
como para quem utiliza. 

No Seminário também foi destacado que, com o avanço 
desta nova área da ciência, no futuro poderemos ter impactos 
nos postos de trabalho. 

GUIA SOBRE NANOTECNOLOGIA
O Seminário organizado pelo IIEP teve também como obje-

tivo  o lançamento da cartilha “Guia de Nanotecnologias para 
Trabalhadores e Trabalhadoras” e coloca à disposição mate-
riais para discussão em diversos espaços, como sindicatos.

Mais informações sobre o assunto podem ser acessadas 
no endereço http://nano.iiep.org.br/nano/guia. O site traz 
resumos de apresentações de congressos, seminários, artigos 
de jornais e revistas, entrevistas, eventos, livros de ficção, mo-
nografias, dissertações, teses, notícias, vídeos e websites. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Petroquímicas de Triunfo/RS – SINDIPOLO, através 
de seu representante abaixo assinado, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas estatutariamente, CONVOCA todos os 
associados da entidade para participarem de sessão de As-
sembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 25 de Junho de 
2015, às 18h, em primeira convocação e 18h30min em segun-
da, na  sede  do  SINDIPOLO,  situada à Av. Júlio de Castilhos, 
596/8º andar em Porto Alegre/RS, para deliberarem a seguin-
te Ordem do Dia:

1) Prestação de Contas exercício 2014;
2) Assuntos Gerais.

Porto Alegre, 23 de junho de 2015.
Gerson Antônio Borba

Presidente do SINDIPOLO

Audiência Pública
debate Terceirização

No próximo dia 25 de junho, quinta-feira, será realizada 
uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Le-
gislação Participativa (CDH) do Senado Federal, presidida pelo 
Senador Paulo Paim, para debater o projeto que regulamenta 
a terceirização (PL 4330/04, agora PLC 30/2015). Antes da au-
diência, será realizada uma marcha contra a proposta que terá 
concentração em frente à Federasul a partir das 11h, de onde 
sairá uma caminhada rumo à ALRS, com um ato na Praça da 
Matriz (em frente ao Legislativo). 

A audiência pública da Comissão está sendo realizando au-
diências em todos os estados para debater a terceirização. O ob-
jetivo de mobilizar a sociedade para rejeitar o projeto da Câmara

Todos os trabalhadores estão convidados a participar. A 
data marcará mais um movimento contra este que é um dos 
maiores ataques aos direitos dos trabalhadores em andamen-
to no Congresso e que exige uma forte mobilização da socieda-
de para que a proposta não seja aprovada no Senado Federal. 

O PL 4330 (hoje PLC 30/2015) permite a terceirização em 
todas as atividades da empresa, o que resultará e demissões e 
perda de direitos históricos como férias, 13º salário, FGTS, entre 
outros. Além disso, haverá aumento na precarização das rela-
ções de trabalho, redução de salários e aumento dos acidentes. 

O SINDIPOLO esteve reunido com a 
LANXESS KEL, no dúltimo dia 19, para tra-
tar do acidente ocorrido com um traba-
lhador terceirizado no dia 11 de junho. 

Neste dia, enquanto executavam o tra-
balho em um equipamento de grande porte 
(cerca de 2.400 kg), um dos trabalhadores 
que realizava o serviço, acabou tendo o ros-
to prensado entre o equipamento e a estru-
tura metálica durante tentativa de desloca-
mento do mesmo,  causando fratura da sua 
mandíbula. O trabalhador foi socorrido e 
encaminhado para o centro médico do Polo 
e, posteriormente, para o Hospital Cristo 
Redentor. O trabalhador está afastado e se-
gue em recuperação. 

Na reunião, a empresa informou que 
foi feita uma investigação no dia 12 e, se-
gundo ela, a causa raiz foi o fato de terem 
sido utilizados somente dois suportes com 
roletes para deslocamento do equipamen-
to, quando o correto seria o uso de qua-
tro suportes, o que causou o tombamento 
durante a movimentação do mesmo. Ela 
também apresentou algumas ações que 
serão tomadas de imediato, como rever e 
estabelecer novos procedimentos formais 
para a execução dos trabalhos, definir um 
técnico específico para supervisonar as 
atividades de projeto no campo em nome 
da Lanxess, entre outras ações. 

A empresa destacou que suas esta-

tísticas de acidentes com afastamento 
demonstram que nos últimos 5 anos não 
houve acidentes com afastamento e a 
situação anterior foi de 13 anos sem aci-
dentes com afastamentos, não só para os 
diretos como terceirizados. 

Para o SINDIPOLO, considerando as 
condições de trabalho de uma petroquími-
ca, entende-se que são dados importantes 
que demonstram que há um trabalho de 
atenção na questão da segurança. Mesmo 
assim, neste caso, considerando a gravida-
de do acidente, não há como ignorar que 
houve uma falha de procedimento, seja da 
LANXESS KEL ou da São Carlos, que poderia 
ter resultado em uma consequência maior. 

ACIDENTE COM TRABALHADOR TERCEIRIZADO NA LANXESS KEL
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 A regra 85/95, que não 
passa de um arremedo do 
fator previdenciário, man-
tém boa parte dos prejuízos 
aos trabalhadores que o Fa-
tor Previdenciário de FHC 
implantado em 88 trouxe. 
Mesmo minimizando alguns 
efeitos do Fator. Agora, este 
governo, que desde 2003  já 
devia ter acabado com o Fa-
tor Previdenciário, ao invés 
disso, inventa a regra 90/100, 

A REGRA 85/95 - A regra 85/95 permitiria que a 
mulher se aposentasse quando a soma de sua idade com o 
tempo de contribuição à Previdência Social atingisse 85 anos, 
exigido um mínimo de 30 anos de contribuição. No caso do 
homem, essa soma deveria ser igual ou superior a 95, com 
mínimo de 35 anos de contribuição. Com essa regra, a apo-
sentadoria seria integral em relação ao salário de contribui-
ção – cujo valor máximo atual é de R$ 4,6 mil. 

A REGRA 90/100 - A MP 676/15, prevê que a pes-
soa com o direito de se aposentar por tempo de contribuição 
pode optar pela não incidência do fator previdenciário caso a 
soma de sua idade com o tempo de contribuição seja de 95 
anos, se for homem (com tempo mínimo de contribuição de 
35 anos), ou 85 anos, se for mulher (com tempo mínimo de 
contribuição de 30 anos) mas prevê um aumento gradual des-
sa soma a partir de 2017 até 2022. Em 2017, a soma deverá 
ser de 96 para os homens e de 86 para as mulheres; em 2019, 
passa a ser de 97 e 87 e a partir daí, terá ajustes anuais: 98 e 
88 em 2020; 99 e 89 em 2021; e 100 e 90 em 2022.

APOSENTADORIA: GOVERNO PROPÕE REGRA 90/100

que pode ser mais prejudicial 
ainda aos trabalhadores que 
o próprio Fator Previdenciá-
rio. Isto não podemos admitir. 

Os trabalhadores, seus 
sindicatos e as centrais sin-
dicais devem se mobilizar, 
pressionar o governo e o 
Congresso para, no mínimo, 
garantir que a regra 85/95 
seja mantida, que ao menos 
atenua parte dos efeitos do 
Fator Previdenciário. 

REGRA 90/100 
SOMA DA IDADE + TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

      Data        Mulher           Homem
Até dezembro/2016       85   95
Jan/2017 a dez/2018      86   96
Jan/2019 a dez/2019      87   97
Jan/2020 a dez/2020      88   98
Jan/2021 a dez/2021      89   99
Jan/2022 em diante      90   100

Os trabalhadores estão desde 1998 lutando contra o 
fator previdenciário, implantado por FHC, que reduzia os 
valores da aposentadoria em até 40% para os homens e 
50% para as mulheres. Em 2007, a CUT e outras centrais 
participaram do debate que resultou na construção da re-
gra 85/95 como alternativa ao fator. A regra foi aprova-
da em 2014 através de emenda à MP 664/14. Esta regra 
é aplicada para o trabalhador na hora da aposentadoria 
em vez do fator previdenciário. Mas na semana passada, 
a proposta 85/95, aprovada no Cogresso, foi  vetada pela 
presidente Dilma que apresentou uma fórmula de Pro-
gressividade.  Para a CUT, este modelo, incluído na MP 
676, não resolve as contas da Previdência Social e, entre 
2017 e 2022, vai resultar em mais tempo de trabalho até 
a aposentadoria. 

CURSO DE FORMAÇÃO 
SINDICAL DO RAMO QUÍMICO

Nos dias 13 e 14 de 
junho, ocorreu em Curi-
tiba (PR), o primeiro de 
três módulos do Progra-
ma de Formação Sindi-
cal do Ramo Químico 
nos estados da Região 
Sul. O curso objetiva a 
capacitação e prepara-
ção dos dirigentes sin-
dicais, além de fortalecer os sindicatos do ramo químico da 
região e a troca de experiência de diferentes categorias.  

O encontro, que contou com a participaçãop de represe-
tantes de várias entidades dos setores Petróleo e Petroquí-
mico, inclusive o SINDIPOLO,  apresentou o tema “processo 
produtivo capitalista e cadeia produtiva do ramo químico”.  

O próximo módulo do curso será nos dias 18 e 19 de 
julho, na sede do Sindicato dos Petroleiros dos estados do 
Paraná e Santa Catarina, em Curitiba (PR), e tratará do tema 
“Socialismo e movimento sociais no Brasil”.

FÓRMULA PROGRESSIVA - 90/100
O governo introduziu na 

MP 676 (do Fator Previdencá-
rio), uma  fórmula progressiva 
que passará a vigorar a partir 
de 2017, onde a partir de 1º 
de janeiro a fórmula passa 
a ser 86/96. Em janeiro de 
2019, passa a 87/97. E assim 
por diante, até se configurar 
a fórmula 90/100, a partir de 
janeiro de 2022. Então, para 
receber integralmente o be-
nefício correspondente à sua 
faixa de contribuição, respei-
tado o teto, a soma da idade 

com tempo de contribuição 
da mulher terá de atingir a 
pontuação 90 (por exemplo, 
55 anos de idade e 35 de con-
tribuição); e a do homem, 
100 (por exemplo, 64 anos de 
idade e 36 de contribuição). 

A MP 676 está vigente 
desde 18/junho, mas vai ser 
analisada por uma comissão 
mista de deputados e sena-
dores. Nesta poderá receber 
modificações e, se for apro-
vada, segue para votação na 
Câmara e depois no Senado.

PRESSÃO TEM QUE CONTINUAR
O que o governo propõe mantém praticamente os mesmos prejuízos do Fator Pevidenciário


