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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

Na audiência na Justiça 
do Trabalho no dia 25, trata-
mos do Acordo referente às 
ações coletivas e do Acordo 
Coletivo de Turno. No que se 
refere ao Acordo das ações 
coletivas a minuta está con-
solidada. Quanto ao Acordo 
de Turno, a empresa só en-
viou uma minuta no dia da 
audiência. Como não foi pos-
sível analisá-la durante a au-
diência, o Sindicato deu uma 
verificada por alto e, em prin-
cípio, das questões mais im-
portantes para o Acordo, não 
identificamos problemas. As-
sim, ficou agendada nova au-
diência para o dia 8 de julho. 

Conforme quadro abai-

AGENDA DAS ASSEMBLEIAS 
GRUPO 5 - 3ª feira, dia 30/06, na entrada, às 7h 
GRUPO 4 - 3ª feira, dia 30/06, na saída, às 7h  
GRUPO 2 - 3ª feira, dia 30/06, na entrada, às 19h 
GRUPO 1 - 3ª feira,  dia 30/06, na saída, às 19h
GRUPO 3 - 4ª feira, dia 01/07, na  entrada, às 19h.

ACORDOS DA OXITENOBRASKEM: SITUAÇÃO 
DO EXTRATURNO

Estamos fazendo um 
relato sobre a situação do 
Extraturno, que inclui  os 
cheques que faltam ser res-
gatados no Sindicato, os de-
pósitos das pensões e outras 
questões que ainda estão 
pendentes. 

No que se refere aos 
cheques que estão dispo-
níveis no Sindicato, tem 34 
trabalhadores da Braskem 
que ainda não comparece-
ram à entidade para receber 
os seus montantes referen-
tes ao Extraturno. 

Outra questão é quan-
to ao repasse das pensões 
alimentícias. Neste caso, 

recebemos um relatório da 
Braskem onde nos últimos 
dias foram repassadas as 
pensões referentes a mais 
de 30 beneficiários do Acor-
do. Ainda continuam em 
aberto algumas questões de 
turneiros que ficaram fora 
ou que buscam revisão dos 
seus montantes, pois não 
estavam de acordo com as 
condições para pagamento 
estabelecidas no Acordo. 

Para maiores esclareci-
mentos, entrar em conta-
to com o Sindicato através 
do email sindipolo@terra.
com.br ou pelo telefone (51) 
3226.0444. 

xo, as assembleias para 
apreciar a proposta de 
Acordo serão na terça e 
quarta-feira, dias 30 de 
junho e 1º de julho. (Leia 
mais na pág. 2)

MANIFESTAÇÕES E AUDIÊNCIA SOBRE TERCEIRIZAÇÃO
O Sindipolo participou da 
audiência, no RS, e tam-
bém das manifestações 
contra o PL da terceirização

O SINDIPOLO participou, dia 25 de 
junho, das manifestações e da audiência 
pública realizada pela Comissão de Direi-
tos Humanos e Legislação Participativa 
(CDH) do Senado Federal que debateu o 
PL da terceirização (antigo PL 4330/04, 
que agora tramita no Senado Federal 
como PLC 30/2015). Antecipando a au-

diência foi realizado um ato público, com 
caminhada pelas ruas centrais de Porto 
Alegre, até a frente da Assembleia Legis-
lativa, onde foi realizada a audiência. 

CAMINHADA 
ANTES DA AUDIÊNCIA
Por volta das 11h, iniciou a concen-

tração dos trabalhadores em frente à 
Federasul, onde os representantes de 
sindicatos de diversas regiões do esta-
do se manifestaram, dialogando com a 
sociedade sobre o ataque que a classe 
trabalhadora está sofrendo com a pos-
sibilidade de ampliar o serviço terceiri-

zado na atividade-fim. Os trabalhadores 
deixaram claro que entidades patronais 
como a Federasul, Fecomércio e Fiergs 
pressionaram muito para que o projeto 
fosse aprovado, por isso os trabalhado-
res têm que estar nas ruas. (PÁGINA 2)



Durante a audiência, que lotou o au-
ditório Dante Barone, da ALRS, o presi-
dente da Comissão e relator do projeto, 
senador Paulo Paim (PT-RS),  enfatizou 
seu posicionamento contrário à regula-
mentação da terceirização na atividade-
-fim.  “A matéria, se aprovada e virar lei, 
vai precarizar ainda mais as relações de 
trabalho no Brasil, aumentando a massa 
de terceirizados e reduzindo o número de 
trabalhadores protegidos pela CLT. Isso é 
um absurdo e se depender de nós esse 
projeto não vai para frente”, declarou.

O presidente da CUT/RS, Claudir 
Nespolo, defendeu o fim do financia-
mento empresarial para campanha po-
lítica, pois os candidatos eleitos ficam 
reféns dos seus financiadores e depois 
têm que pagar a conta, aprovando pro-
jetos de interesse do empresariado. Ele 
frisou, ainda, que a garantia das con-
quistas trabalhistas aos que já atuam 
como terceirizados, nas atividades de 
apoio, é fundamental para evitar a pre-
carização e garantiu que a CUT não acei-
tará nenhum rebaixamento de direitos. 

“Um país do porte do Brasil não pode 
permitir relações de trabalho que reme-
tem à escravidão. Se não derrotarmos 
o PLC 30 no Senado, vamos fazer uma 
greve geral”, declarou.

MANIFESTO - Também foi entregue 
ao senador Paim um manifesto assinado 
pela CUT, CTB, AMATRA IV, Ministério Pú-
blico do Trabalho da 4ª Região, Intersindi-
cal, CSP–Conlutas, NCST e Força Sindical 
onde as entidades se posicionam contra 
o PL e alertam para o risco real de pre-
carização das relações de emprego e de 
esvaziamento de direitos fundamentais 
dos trabalhadores ao autorizar a terceiri-
zação em todas as atividades produtivas, 
incluindo a chamada atividade-fim. Tam-
bém, ao não garantir a responsabilidade 
solidária dos tomadores de serviço em 
relação ao descumprimento das normas 
trabalhistas. “A terceirização promove a 
discriminação no ambiente de trabalho; 
impede a atuação sindical; gera insegu-
rança, invisibilidade, medo, perda da 
identidade; facilita a prática de assédio; 
propicia a ocorrência de um número 
maior de acidentes e doenças profissio-
nais; promove drástica redução da quali-

dade do trabalho e estimula a exploração 
de força de trabalho em condições aná-
logas a de escravo”, diz o documento. “O 
que está em jogo não é apenas o Direito 
do Trabalho, mas todo o projeto de so-
ciedade democrática que estamos ten-
tando instituir. Todos seremos afetados 
por esse retrocesso”, alertam.  (C/Infor-
mações da CUT/RS). 
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“Houve um tempo em que 
transportar trabalhador de 
um lado pro outro e nego-

ciar mão de obra se chamava 
escravidão”. Olívio Dutra, ex-

-governador do RS

“A matéria, se aprovada e 
virar lei, vai precarizar ainda 
mais as relações de trabalho 

no Brasil, aumentando a massa 
de terceirizados e reduzindo o 
número de trabalhadores pro-
tegidos pela CLT”. Paulo Paim, 

Senador

“Um país do porte do 
Brasil não pode permitir rela-
ções de trabalho que remetem 
à escravidão”. Claudir Nespo-

lo, presidente da CUT/RS.

Em relação a proposta e ACORDO DE TURNO DA OXI-
TENO, após a audiência, numa análise mais apurada, iden-
tificamos uma questão que complicaria o fechamento de 
Acordo. Trata-se da questão que se refere a compensação 
dos tempos para treinamentos e cursos. Este tema é com-
plicado para o Sindicato, pois caracteriza banco de horas 
e não podemos abrir precedentes, fechando acordos que 
permitam esta condição. Isso não só é um problema para a 
toda a categoria e o Sindipolo, como, também, para outras 
entidades do setor em nível nacional. 

Fizemos um contato com a Oxiteno para verificar a ques-
tão com nossas considerações e ela ficou de verificar a si-
tuação, sinalizando, em princípio, que não vê problema em 
atender o que solicitamos. Na segunda-feira, dia 29, a em-
presa manifestou que se este for o único ponto pendente, 
ela poderá rever sem problemas. Neste caso, solicitamos 
que nos enviasse a minuta do Acordo, agora sem os itens das 
compensações dos tempos de curso e treinamento por folga. 

ASSEMBLEIAS DIAS 30/6 e 1/7
Com a posição da empresa de que a questão das com-

pensações será equacionada, reiteramos as assembleias na 
terça e quarta-feira. A partir da rodada de assembleias, se a 
proposta de Acordo de Turno for aprovada, já na quinta-feira 
(2/7), temos condições de assinar o Acordo para homologa-
ção na audiência prevista para dia 8 de julho. 

Para o SINDIPOLO, a partir da assinatura dos Acordos re-
ferentes às ações coletivas e de Turno, independente da ho-
mologação formal, já há a garantia necessária de implemen-
tação do que foi acordado. Com isso o pagamento no que se 
refere as ações coletivas, assim como a mudança do turno 
para cinco grupos de 8 horas (5 x 8), já podem ser efetuados. 

ATENÇÃO - As assembleias que serão realizadas dias 30/6 
e 1º/7 são para TODOS os turneiros da ativa, mesmo os não 
contemplados nas ações coletivas, pois são para tratar exclu-
sivamente do Acordo de Turno.

Audiência com maciça participação

ACORDO DE TURNO DA OXITENO
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Dia Nacional do Vigilante
O Diário Oficial da União 

publicou no dia 17 de junho a 
sanção presidencial à Lei 13.136, 
instituindo o 20 de junho como 
o DIA NACIONAL DO VIGILANTE. 
A medida representa um reconhecimento para a atividade de 
segurança privada que agora terá uma data-oficial nacional.

O senador Paulo Paim (PT/RS), autor do projeto, reiterou 
que a data busca alcançar a valorização desta profissão e, 
portanto, do profissional que tem a tarefa de complementar 
a atividade de segurança pública. De acordo com o Senador 
Paim, a maioria dos Estados já instituiu esse dia e a proposta 
unifica nacionalmente a data.

ATIVIDADE COMEMORATIVA
Em função da aprovação da data e para comemorar o Dia 

do Vigilante, o SINDIPOLO participou, dia 21 de junho, da Fes-
ta do Vigilante, realizada pelo Sindicato dos Vigilantes do Sul, 
na Casa do Gaúcho, no Parque da Harmonia, na Capital. 

Os vigilantes têm sido importantes lutadores em defesa 
dos trabalhadores da categoria no Polo e também tem es-
tado presente em diversas de nossas lutas, prestando seu 
apoio e solidariedade.  

O envio do Termo de Op-
ção até 30 de junho de 2015 
é para os participantes que 
receberam os seus Termos de 
Opção enviados pela Petros 
por AR entre final de janeiro 
e início de fevereiro. Também 
os que receberam no final de 
março. O envio para  os de-
mais segue o prazo de 90 dias 
da data do recebimento.

Neste caso, também 
orientamos a quem tem um 
prazo maior, que deixe para 
enviar seu Termo de Opção 
um dia antes do prazo previs-
to, pois até lá podemos ter ou-

tras decisões, já que estamos 
recorrendo ao TRF. Neste perí-
odo qualquer fato novo em re-
lação ao nosso pedido de limi-
nar, estaremos comunicando 
os participantes.

Quem ainda não recebeu 
o Termo de Opção e demais 
documentos enviados pela 
Petros por AR, deve comuni-
car formalmente à Fundação 
o não recebimento, mesmo 
aqueles casos em que o Sin-
dicato já solicitou, e avisar o 
SINDIPOLO por e-mail (sindi-
polo@terra.com.br). A data 
limite para o envio destes 

Termos será de 90 dias após 
o recebimento do mesmo 
enviado pela Petros. 

Cerca de 150 participantes 
do Plano ainda não receberam 
o Termo. Informamos à Petros 
44 participantes que não re-

ceberam o Termo. Quando re-
ceberem seus termos por AR, 
terão até 90 dias para fazer a 
opção. Além disto, lembramos 
que o Ministério Público Fede-
ral continua com o processo 
de Inquérito Civil.

LUTA EM DEFESA DO PLANO PETROS
Informamos os participantes do Plano Petros/Copesul que 

o pedido de liminar feito pelo SINDIPOLO na Justiça Federal para 
suspensão do prazo de envio dos Termos de Opção não foi aten-
dido. A Justiça não analisou o pedido, alegando conflito de com-
petência já existente. Estamos recorrendo, reiterando o pedido 
de LIMINAR no Tribunal Regional Federal (TRF 4ª Região). 

Frente a negativa da Liminar, orientamos os participan-
tes do Plano (ativos, assistidos e pensionistas) que enviem 
os Termos de Opção conforme as datas previstas, ou seja, 
até 90 dias após o recebimento do Termo de Opção enviado 
pela PETROS, conforme a carta AR.

ENVIO DO TERMO ATÉ 30/JUNHO

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

Reiteramos que continuaremos lutando judicial-
mente pela suspensão dos prazos de entrega dos Ter-
mos de Opção para que assim o MPF e o Tribunal (TRF) 
possam analisar e julgar a procedência desta  injusta e 
imoral Retirada de Patrocínio feita pela Braskem. Con-
tinuamos acreditando que podemos reverter este dano 
causado pela ganância do Grupo Odebrecht.

Em relação às Memórias 
de Cálculo enviadas ao Sindi-
cato, informamos que recebe-
mos mais de 200, o que já e 
suficiente para o estudo do pe-
rito elaborar o parecer coletivo, 
com vistas a Ação do Ministério 
Público e outras, de caráter co-
letivo. Portanto o Sindicato não 
precisa mais dessas Memórias 
para análise do perito. 

Para a elaboração do pa-
recer pelo perito não é mais 
necessário o envio das  Me-

PROCESSO POLIOLEFINAS/
BRASKEM PE4

O processo está no TRT com recurso do Sindicato contra o 
valor dos cálculos. Entendemos incorreta a forma como foi feita 
a atualização. A Justiça de Triunfo não aceitou nosso questiona-
mento. Com isso, recorremos ao TRT que atendeu nosso pedido. 
A Braskem entrou com Embargos de Declaração (ED). Em breve 
deve sair uma decisão do TRT que examina uma questão de cor-
reção monetária.

Em função disso, a Justiça de Triunfo decidiu que só vai poder 
liberar o FGTS quando o processo voltar à Vara de Triunfo, já que 
não tem como despachar sem o mesmo. Também não há qual-
quer problema jurídico, é só uma questão prática. Sem o proces-
so a Justiça de Triunfo fica de “mãos atadas”. 

Não se tem ideia de quando o processo retorna à Vara de 
Triunfo, porque depende da tramitação e decisão do TRT.   É pos-
sível que a Braskem entre com novos recursos. Nossa expectativa 
é de que em cerca de 45 dias o processo baixe para Triunfo e que 
o FGTS seja liberado. 

AÇÃO 12 HORAS OPP/BRASKEM
Já solicitamos à assessoria jurídica um relato detalhado so-

bre a situação e perspectivas deste processo. No EM DIA da pró-
xima semana informaremos sobre a situação do desta ação. 

mórias ao SINDIPOLO.
No entanto, caso o par-

ticipante deseje uma análise 
de seus Cálculos, pode enviar 
as  Memórias de Cálculoaqo 
sindicato que elas serão re-
passadas ao perito. Mas  só 
serão analisadas pelo perito 
após a conclusão do  parecer 
que está sendo elaborado.

Quem não recebeu as 
Memórias de Cálculo é im-
portante solicitar formal-
mente à Petros.

NÃO É MAIS NECESSÁRIO ENVIAR 
AS MEMÓRIAS AO SINDIPOLO
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Os trabalhadores petro-
leiros e de outras catego-
rias estão sendo chamados 
a novamente fortalecer os 
movimentos em defesa da 
Petrobrás. Isso porque está 
tramitando aceleradamente 
no Congresso, de autoria do 
senador  José Serra (PSDB) 
um Projeto de Lei Suplemen-
tar (PLS 131/2015), que al-
tera a Lei de Partilha (Lei nº 
12.351, de 2010), e revoga 
a participação obrigatória 
da Petrobrás no modelo de 
exploração da produção de 
petróleo na camada pré-sal, 
que coloca a empresa como 
operadora única na gestão 
do pré-sal, além de garan-
tir a participação mínima da 
companhia nos campos. Caso 
aprovada, a medida começa 
a ser votada imediatamente, 
sem passar por comissões. 
No trâmite normal, o PLS se-
ria apreciado em pelo menos 
três Comissões.

ENTREGUISTA E 
OPORTUNISTA
Na prática, o projeto do 

tucano Serra abre espaço 
para exploração da iniciati-
va privada sem participação 
da estatal. Ou seja, retira o  
controle do governo dian-
te dos recursos brasileiros, 

PROJETO DE SERRA QUER MUDAR SISTEMA DE PARTILHA DO PRÉ-SAL
o que afetará a soberania e 
fortalecerá a exploração por 
multinacionas. Hoje, de todo 
o recurso explorado no pré-
-sal, há um fundo que vai 
para a educação e a saúde. 
Se esse projeto for votado, 
entre outras coisas, isso sig-
nifica menos recurso federal 
para essas áreas. Uma medi-
da entreguista e oportunista 
de um senador que não tem 
compromisso algum com o 
Brasil e com o povo brasilei-
ro e só atende aos interesses 
das empresas multinacio-
nais. 

PAGANDO A CONTA
O PLS de Serra representa 

uma dívida de campanha elei-
toral. Na campanha que dis-
putou contra Dilma, em 2010, 
ele recebeu recursos de mul-
tinacionais de petróleo nas 
eleições, segundo documen-
tos vazados pelo Wikileaks.

Em 2010, o Wikileaks va-
zou um bilhete diplomático 
norte-americano que men-
cionava reunião entre Serra e 
a diretora da Chevron, Patrí-
cia Pradal. No encontro, o tu-
cano confessou que se PSDB 
voltasse ao poder, iria mudar 
as regras de partilha, benefi-
ciando a indústria america-
na: “Deixa esses caras [do PT] 

fazerem o que eles quiserem. 
As rodadas de licitações não 
vão acontecer, e aí nós vamos 

mostrar a todos que o mode-
lo antigo funcionava... E nós 
mudaremos de volta”.

DOIS IMPORTANTES EXEMPLOS
No caso dos campos de Libra, por exemplo, 60% do lu-

cro fica com o Estado e metade disso vai para o fundo social, 
que destina metade do seu montante para a educação e a 
saúde. 

Outra situação é que, pela legislação, atual, em média, 
60% de todas as compras que a Petrobrás realiza obedece a 
um critério de conteúdo local, com aquisições de empresas 
brasileiras, que pode ser desarticulada e prejudicar setores 
como metalúrgico e naval.

Estes são apenas dois exemplos da gravidade deste pro-
jeto, que é contra o Brasil e que podem mudar uma políti-
ca que tem como prioridade a preservação do petróleo nas 
mãos da Petrobrás e os lucros para ser investidos com me-
lhorias na vida dos brasileiros. 

Reação de José Serra (PSDB) à manifestação dos petroleiros 
no dia 23 foi afirmar:  “Nessas horas, tenho saudades do 

FMI”, “Em 68 era melhor” (período mais duro da ditadura 
militar no Brasil) e “Para que uma refinaria no Maranhão?”

CONDIÇÕES INACEITÁVEIS NO 
TRANSBORDO DOS TERCEIRIZADOS

Mais um dia de chuva mostrou a situação inaceitável 
que as empresas contratantes e contratadas, estão obri-
gando os trabalhadores terceirizados do Polo a viverem. 
Os trabalhadores ficam ao relento no transbordo, sem es-
trutura adequada e precisam caminhar em torno de 800 
metros sem abrigo nos dias de chuva.

Apesar de terem reunido com o Sindiconstrupo-
lo e se coprometido a solucionar, ainda que de forma 
provisória, a situação do transbordo dos terceirizados, 
em uma decisão unilateral, que não levou em conta o 
posicionamento do Sindiconstrupolo sobre o assunto, 
desrespeitando a entidade que representa os trabalha-
dores, novas mudanças ocorreram, mudanças das quais 
o sindicato não foi sequer informado.

A logística colocada em prática demonstra a falta de 
consideração com o trabalhador terceirizado, uma vez que 
ele ficará exposto às intempéries recorrentes no inverno, 
sendo que a meteorologia vem destacando a característica 
de um inverno chuvoso, o que realmente vem ocorrendo.

O Sindiconstrupolo questionou sobre o assunto, soli-
citando esclarecimentos, através de e-mail enviado no dia 
17, e não houve retorno das empresas. 

Esse tipo de conduta leva a conclusão de que construir 
melhorias através do diálogo não está funcionando.

ASSEMBLEIA APROVOU 
CONTAS DO SINDICATO

Na quinta-feira, dia 25, conforme prevê o Estatuto, ti-
vemos ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS referente 
ao exercício 2014. Após debates, levantamentos e análise 
das contas da entidade neste período, a prestação de contas 
do referido período teve sua aprovação recomendada pelo 
Conselho Fiscal e foi aprovada pela assembleia. 


