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29 DE MAIO: Dia de luta e mobilização

Na sexta-feira, dia 29, a CUT e demais
centrais sindicais (a exceção da Força Sindical) que apoiou a aprovaçãodo PL 4330
que trata das terceirizações, e os movimentos sociais farão mobilizações e paralisações em diferentes cidades do país.
Será um DIA DE PARALISAÇÃO NACIONAL contra a terceirização PL 4330 (PLC
30/2015), as Medidas Provisórias 664 e
665, o Ajuste Fiscal e em Defesa dos Direitos, da Democracia, da Petrobrás e do
pré-sal e contra a corrupção. Será dia de
luta em defesa da classe trabalhadora

contra as medidas econômicas restritivas
anunciadas pelo governo federal.
Também em defesa da aprovação da
fórmula 85/95, que reduz o impacto do fator previdenciário e melhora o atual sistema de aposentadorias pelo INSS.

Atividade no RS

Durante a manhã serão realizadas
ações (assembleias, caminhadas e paralisações) nos locais de trabalho, promovidas pelos sindicatos. Diversas cidades
do interior do estado estão programan-

ASSEMBLEIAS TURNO OXITENO

DIAS 27 E 28 DE MAIO

•

do atividades que integrarão o
calendário
de lutas.
Em Porto Alegre,
haverá conc e nt ra çã o
a partir do
meio dia em frente à Fecomércio (Rua
Alberto Bins, 665) e após, acontece uma
caminhada até a Praça da Matriz.

PROPOSTA DA EMPRESA

Montante individual de 24,66 remunerações brutas por trabalhador
tendo como base o salário de setembro/2014, proporcional ao tempo
de trabalho no turno no período de abangência das ações.
O INSS patronal de 23% sobre as parcelas salariais será pago pela empresa.
O Imposto de Renda, quando for incidente, será retido do montante a
ser pago aos turneiros.
A empresa pagará 15% de honorários assistenciais sobre o montante
total da proposta.
O Acordo referente as ações a ser celebrado, extingue os processos do
Sindicato existentes contra a empresa e da empresa contra o Sindicato.
Em até 60 dias da homologação do Acordo, a Oxiteno e o Sindicato deverão promover Acordo Coletivo para o regime de trabalho em turno de
cinco grupos de turno de oito horas, com intervalo intrajornada de uma
hora, sem qualquer prejuízo financeiro aos turneiros.
A condição para fechamento do acordo é a anuência e adesão por parte de
todos os substituídos ativos e sua aprovação em assembleia realizada pelo
Sindicato, considerando-se aprovação do Acordo por maioria simples.

Estamos convocando os turneiros da Oxiteno
para assembleias de apreciação da proposta da
•
empresa nos dias 27 e 28 de maio, quarta e quinta-feira, na Portaria da Oxiteno. A proposta agora é •
de 24,66 remunerações brutas e tem como base
o salário de setembro/2014 e não outubro/2014, •
como foi tratado nas duas audiências na Justiça do
Trabalho de Triunfo, conforme quadro abaixo.
•
O que a empresa está apresentando agora é 7,76% inferior ao que ela apresentou nas •
audiências de conciliação na Justiça do Trabalho. Com isso quem receberia, por exemplo, R$
50.000,00, receberá R$ 46.399,40. É um impacto significativo para os trabalhadores em relação •
a que foi tratado nas audiências e, portanto, não
confere com o que foi formalizado pela empresa
na Justiça do Trabalho.
Essa é mais uma manobra da Oxiteno para ludibriar os trabalhadores e até mesmo o Judiciário,
pois esta questão foi exaustivamente tratada nas
audiências e agora ela vem com uma proposta inferior em 7,76%. Não podemos aceitar esta tentativa
da empresa de empurrar uma proposta rebaixada.
GRUPO 1 - 4ª feira, dia 27/05, na entrada, às 7h
GRUPO 5 - 4ª feira, dia 27/05, na saída, às 7h
GRUPO 3 - 4ª feira, dia 27/05, na entrada, às 19h
GRUPO 2 - 4ª feira, dia 27/05, na saída, às 19h
GRUPO 4- 5ª feira, dia 28/05, na entrada, às 19h.
TURNEIROS QUE ESTÃO NO ADM - 4ª feira, dia 27/05, às 12h30

O QUE FOI DETERMINADO NA AUDIÊNCIA DE 13/11/2014

O QUE FOI DETERMINADO NA AUDIÊNCIA DE 22/01/2015

PESSOAL FORA DA EMPRESA - assembleia na 4ª feira, dia 27/05,
às 16h, NO SINDIPOLO.
Ainda quem estiver fora pode se manifestar sobre a
proposta através de declaração digitalizada contendo assinatura, nome completo e CPF por e-mail sindipolo@terra.com.
br até quarta-feira, da 27, às 16h.

Site - www.sindipolo.org.br | E-mail - sindipolo@terra.com.br | Telefone - (51) 3226.0444
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ENCAMINHAMENTOS EM RELAÇÃO AO
PLANO PETROS COPESUL/BRASKEM

Por determinação do
Ministério Público Federal (MPF) já foi contratada,
pelo SINDIPOLO, uma assessoria atuarial para auditar
as informações fornecidas
pela PETROS através de solicitação do MPF. Conforme
definido na reunião do Sindicato com os participantes
do Plano PETROS COPESUL/
BRASKEM, o valor da auditoria contratada será pago através da contribuição
de R$ 200,00 de cada participante do
Plano, sejam da ativa, assistidos ou pensionistas.
A contribuição deve ser feita ao SINDIPOLO através de depósito identificado no Banco do Brasil - Agência 3269.7,
conta corrente nº 17800.4.

REUNIÃO COM A PETROS
Durante a semana passada, tivemos
uma reunião com a nova diretoria da
PETROS, onde tratamos dos principais
pontos e definições debatidas na audiência pública do MPF, realizada dia 5 de
maio conforme abaixo:
1) Envio de ofício ao Ministério da Previdência Social, solicitando que seja imposta à PETROS a correção pelo IPCA +
juros 6% ao ano dos fundos individuais

pauta para julgamento. Este
processo é do Sindicato dos
Petroleiros do Litoral Paulista
contra a separação de massas do Plano Petros.

PAGAMENTO DA
COMPLEMENTAÇÃO
AOS DESLIGADOS
de retirada (FIR) dos assistidos desde
outubro de 2012, pois não houve previsão de correção dos FIR após homologação 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 concluída auditoria acerca dos ativos do plano;
2.2) Remessa da memória de cálculo dos
fundos individuais à todos os assistidos;
2.3) Inclusão no Termo de Opção, de mais
uma opção aos assistidos que permita
transferir os ativos do plano Petros/Copesul 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.
3) Ofício ao Tribunal Regional Federal
da 4ª Região solicitando a reinclusão do
processo nº 2004.34.00.018094-8 na

REITERAMOS O NÃO
ENVIO DOS TERMOS DE
OPÇÃO ATÉ 18 DE JUNHO
Reforçamos a RECOMENDAÇÃO de
que os participantes do Plano, sejam da
ativa, assistidos ou pensionistas, que não
enviem à Petros os Termos de Opção antes da reunião no SINDIPOLO marcada
para o dia 18 de junho.
Está em andamento uma série de tratativas e questões sobre o Plano, entre elas
uma auditoria no Plano por solicitação do
MPF e em função disso, um pedido do órgão de suspensão do prazo de 90 dias para
opção dos assistidos, até que seja concluída
a auditoria acerca dos ativos do plano.

Também tratamos com a direção da
PETROS, conforme discutido na Audiência no MPF, sobre o não pagamento
da complementação/benefício Petros a
cerca de 50 participantes do Plano que
foram desligados nos últimos meses. A
Fundação ficou de verificar esta questão, cuja demanda já havia sido enviada
a ela no início deste ano.
É evidente que o não pagamento
da complementação do benefício a estes participantes é uma definição da
Braskem, conforme manifestado pelo
representante da empresa na audiência
pública no MPF de Canoas dia 5 de maio.
É claramente uma forma de forçá-los a
enviar os Termos de Opção e com isso
consolidar o objetivo da Braskem que é
acabar com o Plano Petros/Copesul.
Mas os participantes não vão cair
nesta. Até o momento apenas cerca de
30% enviaram os Termos de Opção.

NOVOS VEÍCULOS PARA O SINDICATO

O Sindicato está adquirindo dois novos veículos. Estão sendo comprados
uma camionete FIAT DOBLÔ e um automóvel FIAT SIENA Tetraflex. O objetivo,
no caso da Doblô, é fazer a instalação de um som com mais capacidade para ser
utilizado nas manifestações e assembleias da categoria e apoio nos dias de entrega geral de Boletim no Polo. Já o automóvel Siena será utiilizado para outras
atividades e deslocamentos dos dirigentes. O atual veículo, um FIAT Palio Weekend 1.4 Fire Flex, branca, ano 2010/2011, com cerca de 140 mil quilômetros
rodados e que está em uso aproximadaente há 5 anos, será colocado à venda,
preferencialmente para a categoria.
Na próxima semana informaremos as condições e os critérios para a venda
da Palio Weekend. Quem estiver interessado em adquirir o veículo antigo, deve
ficar atento ao que será informado na próxima edição do EM DIA.

ATENÇÃO: DIA 29 NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE NO SINDICATO

Na sexta-feira, dia 29, DIA DE PARALISAÇÃO NACIONAL, não haverá expediente no Sindicato, inclusive plantão da assessoria jurídica. Reiteramos que
este é um dia de luta e chamamos os trabalhadores para participarem das
atividades convocadas pelas centrais sindicais.
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EXTRATURNO
DA BRASKEM
Ainda restam ser repassados os cheques para cerca de 80

pessoas que não procuraram o Sindicato. Na terça-feira, dia
19, o Sindicato entregou à Braskem todos os recibos referentes ao que foi pago até aquela data. No ato da entrega dos
recibos solicitamos à Braskem uma agilização no repasse dos
montantes referentes às pensionistas. Também que o depósito no que se refere ao EXTRATURNO seja separado do repasse
normal das pensões pagas mensalmente.
Com relação do pagamento do EXTRATURNO às pensionistas o indicativo é de que, no máximo até final de junho o
mesmo seja feito. Neste momento também estamos tratando
com a Braskem a lista complementar com os trabalhadores
a serem contemplados com o EXTRATURNO assim como as
correções de eventuais inconsistências.

QUEM AINDA NÃO RECEBEU

Como já citamos, cerca de 80 trabalhadores não compareceram ao Sindicato para receber suas verbas referentes ao EXTRATURNO. Solicitamos aos trabalhadores que estão na ativa
que nos ajudem a localizar o pessoal que ainda não recebeu e
informe ao Sindicato para que possamos fazer o contato com
os dirigentes, que têm a lista com os nomes.

CONDIÇÕES QUE DÃO DIREITO
AO EXTRATURNO

Reiteramos abaixo as condições dos desligados da empresa que terão direito a receber o EXTRATURNO:
São beneficiários do EXTRATURNO os trabalhadores com
contrato de trabalho vigente e que trabalharam em turno em
períodos igual ou superior a 15 dias, entre abril de 2003 até abril
de 2011 nas empresas Copesul, Petroquímica Triunfo e Ipiranga
que foram incorporadas pela Braskem, assim como nas antigas
OPPs, hoje Braskem PP1 e PE4. Estes recebem o montante retroativo a abril de 2000 e vai até abril de 2011. Este período é referente as Ações Coletivas Ajuizadas pelo Sindipolo que cobram HE
na troca de turno e outras questões. Esta fase do EXTRATURNO
é relativa única e exclusivamente a Hora Extra na troca de Turno, ou seja, o tempo dispendido para passagem de turno (no
início e fim das jornadas). Neste caso, abrange todos os trabalhadores, considerando inclusive ROIS e supervisores.
O EXTRATURNO abrange também o período de maio de
2011 a dezembro de 2014 e neste caso os ROIS e Supervisores
só receberão o EXTRATURNO proporcional ao tempo em que
não ocupavam estas funções no período de maio de 2011 a
dezembro de 2014.

Auxílio-Educação
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comprovantes devem ser
entregues até dia 12 de junho

Os trabalhadores da
Braskem tem até o dia 12
de junho para entregar os
comprovantes para reembolso do auxílio-educação,
conforme Cláusula 50ª do
Acordo Coletivo. O valor do
reembolso é de R$ 1.670,28
e será pago em junho.

CLÁUSULA DO ACORDO COLETIVO

“A Braskem reembolsará semestralmente aos seus empregados as despesas com educação de seus filhos dependentes,
registrados na empresa, matriculados em cursos maternal, primeiro, segundo e terceiro graus, conforme a seguir:
- Para pagamento referente ao segundo semestre de 2013
no valor de R$ 1.388,04 (Um mil e trezentos e oitenta e oito
rais e quatro centavos), por núcleo familiar.
- Para pagamento referente aos semestres subsequentes,
a partir de janeiro de 2015 a setembro de 2015, o valor de R$
1.550,00 (um mil e quinhentos e cinquenta reais), por núcleo familiar.” Neste caso, na negociação salarial de 2014, ficou assegurado um valor de R$ 1.670,28 (um mil e seiscentos e setenta
reais e vinte e oito centavos) a ser pago em junho de 2015.
Seguem, ainda, os parágrafos:
“Parágrafo Primeiro: O reembolso fica, entretanto, condicionado unicamente à comprovação de freqüência às aulas
e declaração do empregado da realização das despesas com
educação no valor estabelecido no caput desta cláusula.
Parágrafo Segundo: Para os filhos cursando universidade o
reembolso cessará no quinto ano de concessão ou 24 anos de
idade, o que ocorrer primeiro.
Parágrafo Terceiro: Farão jus também ao citado reembolso os empregados solteiros, casados, sem dependentes elegíveis ao Auxílio Educação nos termos desta cláusula e cônjuge
registrado como dependente na empresa;
Parágrafo Quarto: O reembolso do Auxilio Educação não
será devido no caso em que o filho tenha sido contemplado
com Auxilio Creche previsto na Cláusula Sétima”.

REUNIÃO COM A BRASKEM PARA TRATAR DO SPIE

No último dia 18/05, o SINDIPOLO esteve reunido com o
SPIE da UNIB-RS para dar prosseguimento ao acompanhamento semestral que é realizado em conjunto entre o sindicato e
a equipe da Braskem UNIB-RS. Entre os assuntos abordados,
foram tratadas principalmente as seguintes demandas:
- Monitoramento do Sistema de VS junto aos superaquecedores da Planta1 Olefinas; Acompanhamento do desgaste
das linhas HV´s dos Fornos; Inspeção, manutenção e melhorias tecnológicas dos tanques de Nafta; Visita aos terminais
de Rio Grande e Tedut; Efetivo do SPIE; Treinamentos; Auditoria interna e externa; Plano de tubulações; Recomenda-

ções de Inspeção; Vazamento de HC junto ao compressor de
eteno 14C22; Vazamento de HC no casco da torre 211T01
do Eteno Verde.
O SINDIPOLO tem participado na Certificação do Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos (SPIE) desde o
início, ainda quando Copesul. O interesse neste processo é
que o SPIE continue sendo tratado como um Equipamento
de Proteção Coletiva (EPC), possibilitando que isto se torne
uma garantia para os trabalhadores, as demais unidades do
Polo e a sociedade.
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Musical José Martí em Canto

No próximo dia 29 de
maio, às 20h, a Associação
Cultural José Marti/RS (ACJM)
promove, no Teatro Dante
Barone da Assembleia Legislativa, o Musical “José Martí
em Canto”. A atividade reúne músicos gaúchos, de Cuba
e do Uruguai e terá, ainda,
como convidado especial, o
ex – governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra.
Participam desta edição
os músicos Leonardo Ribeiro,
Pablo Lanzoni, Mário Falcão,
Giovani Berti, Cláudio Sander, Ricardo Arenhaldt, New,
Everson Vargas, a cantora e
atriz Marisa Rotemberg (Bra-

sil), Maurício Figueiral (Cuba)
e Sebastián Jantos (Uruguai).
O projeto teve sua primeira apresentação em 26
de julho de 2014, quando
a ACJM-RS comemorou 30
anos de sua fundação. Na
época foi lançado um CD
com 14 poemas de Martí,
oito musicalizados. Diversas
entidades apoiam o projeto,
entre elas o SINDIPOLO.

NEGOCIAÇÃO DOS
TERCEIRIZADOS DO POLO

Na primeira rodada de negociações da campanha salarial
dos trabalhadores terceirizados do Polo, as empresas, depois
de receberem as reivindicações da categoria, apresentaram
proposta de reajuste de 6%. A proposta foi rejeitada na mesa
de negociação pelo Sindiconstrupolo por ser rebaixada e sequer repor o INPC do período, que em abril fechou em 8,34%.
A categoria busca: reajuste salarial pelo INPC + 4% de aumento real; vale alimentação no valor da cesta básica no RS e
mudança nos critérios, de forma que o trabalhador não saia
prejudicado; passar oauxílio-educação para 4 parcelas; incluir
mais um dependente no Plano de Saúde; e abono de retorno
de férias, entre outros itens. Os trabalhadores esperam avanços
na proposta das empresas, com apresentação de um índice que
possa ser levado à apreciação em assembleia geral da categoria.

AINDA É POSSÍVEL VOTAR
CONTRA O PL 4330

O PL 4330 (PLC 30/2015, de 28/4/2015), o “PL DA ESCRAVIDÃO” deve ser apreciado em breve no Senado. Por isso,
é fundamental que tenhamos milhares de assinaturas
contra a proposta no Portal e-Cidadania, na página do
Senado. Temos que mostrar aos Senadores que somos
contra esta proposta que retira direitos, precariza as condições de trabalho e aumenta as possibilidades de acidentes. Acesse o endereço http://www12.senado.gov.br/
ecidadania/visualizacaotexto?id=164641, escolha a opção
CONTRA e diga NÃO ao PL 4330.
É muito importante a participação de todos.

QUEM FOI JOSÉ MARTÍ

“ A MELHOR MANEIRA DE SER LIVRE É SER CULTO”
Herói da independência de Cuba contra o domínio espanhol, José Martí é um dos intelectuais mais emblemáticos da
América Latina. Tem uma vasta produção em ficção, poesia,
crônicas, cartas e, sobretudo, por ter sustentado, ao longo
de sua vida, uma posição política decisiva sobre a história, a
cultura e a identidade latino-americanas.
Martí nasceu em Havana, Cuba, em 28 de janeiro de 1853
e morreu em combate na província de Boca de los Rios, sua
terra natal, no dia 19 de maio de 1895. Conheceu diversos
exílios, o que não o afastou de seus propósitos em relação à
luta pela independência de Cuba.
O soldado-poeta morreu pela pátria, acreditando na futura nação livre e numa América Latina emancipada de toda
forma de dominação. Foi fundador do Partido Revolucionário
Cubano (1892) e grande articulador político e cultural. Martí
foi incansável ao defender a necessidade de conhecer, pesquisar e valorizar a realidade dos povos da América Latina.
Morreu como herói da independência cubana e como batalhador da emancipação latino-americana.

9ª CONVENÇÃO GAÚCHA
DE SOLIDARIEDADE A CUBA

No sábado, dia 30 de maio, será realizado, em Porto Alegre, na sala Adão Pretto, no térreo da Assembleia Legislativa,
a 9ª CONVENÇÃO GAÚCHA DE SOLIDARIEDADE A CUBA.
O objetivo do evento é reunir pessoas (artistas, pesquisadores, estudantes, professores, militantes e outros) que
na sua essência lutam por um objetivo comum: prestar solidariedade na defesa da soberania do povo cubano.
•
•
•
•
•

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

14h - Credenciamento
14h30 - Conferência “A atual conjuntura da América Latina e o Bloqueio a Cuba”, com a Consul Ivette Martinez,
do Consulado Geral de Cuba em Sao Paulo.
15h - A saúde brasileira e o Mais Médicos, relato de
médicas e médicos cubanos.
16h - Debates
16h30 - As brigadas da solidariedade - Brigadistas da
ACJM/RS

AVALANCHE DE AÇÕES

O TST prevê uma avalanche de ações caso o projeto de lei
das terceirizações seja aprovado com o atual texto já votado
pela Câmara dos Deputados. O
projeto, que propõe novas regras para a terceirização, segundo o presidente do TST, Antônio
José de Barros Levenhagen, aumentará o número de ações trabalhistas e, ao contrário do que
tem sido dito por alguns de seus
defensores, “não dará segurança jurídica às empresas”.
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