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SITUAÇÃO ATUAL DA
AÇÃO DAS DECENAIS
Reiteramos que foi publicado no dia 2 de novembro, pela Jus ça do
Trabalho de Triunfo, que o processo das Decenais havia encerrado dia
30/10. Na mesma decisão, constou que as contas e depósitos foram
atualizados até 30 de setembro de 2020. Também foi determinada a
expedição dos Alvarás e O cio ao banco no qual a Jus ça do Trabalho
recebeu o depósito da Braskem, referente aos valores da ação.

EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS
No dia 12 de novembro foram expedidos os Alvarás. Porém, a verba
ainda não foi disponibilizada para ser transferida ao Banco que
“efetuará” o pagamento. Quando estes valores chegarem no Banco,
serão confeccionados os cheques para cada um dos trabalhadores
contemplados na ação. Ou seja, a expedição dos Alvarás não signiﬁca
que a verba está disponível para ser repassada aos trabalhadores.
Como já informamos anteriormente, mesmo com a expedição dos
Alvarás pela Jus ça, os pagamentos aos par cipantes da ação podem
levar ainda algum tempo.
Agora, a par r das informações referentes a cada trabalhador, o
Banco emi rá os cheques que serão posteriormente entregues ao
Sindicato para repasse aos trabalhadores. Lembramos, ainda, que assim
que receber os cheques, será feita uma conferência referente ao nome,
CPF e valores, confeccionados os recibos atualizados (referentes aos
honorários das assessorias jurídicas e periciais). Também serão emi dos
os documentos que serão necessários na próxima Declaração do
Imposto de Renda.
Para ajudar a agilizar o processo de confecção dos cheques e
demais documentos, solicitamos a todos que enviem seu número de
CPF para o SINDIPOLO através do email secretaria@sindipolo.org.br
Assim que vermos vencidos todas as etapas assinaladas,
informaremos aos par cipantes da ação sobre o pagamento.
Para os contemplados pela ação que con nuam trabalhando na
Braskem, o pagamento será efetuado na unidade PP2-PE5 da
Braskem, como foi feita a primeira etapa. Para os que não estão na
empresa, estão em HOME OFFICE, APOSENTADOS ou
DESLIGADOS, o pagamento será feito no SINDIPOLO.
Informa vo do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas de Porto Alegre e Triunfo/RS - SINDIPOLO
Av. Júlio de Cas lhos, 596, 8º andar, Centro, Porto Alegre - Rio Grande do Sul - Fone (51) 3226.0444 - Fax (51) 3228.7547 - e-mail: sindipolo@sindipolo.org.br - www.sindipolo.org.br

