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AÇÃO DAS DECENAIS:
Mais uma VITÓRIA!

ESTA VITÓRIA POR SEUS DIREITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE COMEÇOU NESTA
SEGUNDA-FEIRA, 14/12, A SER EFETIVAMENTE PAGA AOS TRABALHADORES DA ANTIGA IPQ
A Braskem, quando assumiu o controle da IPQ
em 2008, tentou rebaixar o nosso Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) e também retirar benefícios já consolidados na Categoria, mas que não estavam no ACT. Foi
o que ocorreu com a premiação do DECENAL, quando os funcionários da IPQ recebiam esta premiação
cada vez que completavam DEZ anos de empresa.
Através de um Processo Coletivo movido na Jusitça do Trabalho pelo SINDIPOLO, que durou quase
10 anos, finalmente chega ao trabalhador,. Vitória!

TESTAGEM JÁ NOS TRABALHADORES DIRETOS E TERCEIROS

Terça-feira, dia 15 dezembro, teremos mais uma
reunião da Covid-19 com as empresas do Polo Petroquímico e Sindicato Patronal/Sindiquim, que diante
da subida significativa dos casos de trabalhadores diretos positivados pela Covid, está sendo semanal. Há
estimativas que o número dos trabalhadores terceiros
seja muito maior em relação aos trabalhadores diretos.
Abaixo segue os dados:

COMO SERÁ O PAGAMENTO DAS DECENAIS
LOCAIS E DIA DO PAGAMENTO
PARA OS TRABALHADORES NA ATIVA
- De segunda-feira (14/12) até quarta-feira
(16/12), das 6h às 09h; 15h às 18h
Local: na Braskem PP2/PE5, após esta data será
por agendamento.
PESSOAL DESLIGADO DA EMPRESA E EM SITUAÇÃO ESPECIAL (GRUPO DE RISCO-Covid,
HOME OFFICE, FÉRIAS, AFASTADOS POR DOENÇA) OU COM OUTRA DIFICULDADE.
- De segunda-feira (14/12) até sexta-feira
(18/12), das 9h às 17h.
Local: SINDIPOLO (Av. Júlio de Castilhos, 596, 8º
andar). USE MÁSCARA.
PARA AGENDAMENTO
Quem não tiver condições de receber nestes dias
citados acima, deve entrar em contato e AGENDAR pelo WHATSAPP (51) 99834.7709 (Eitor) ou
(51) 99133.1670 (Gerson) para receber no SINDIPOLO em outra data, sempre das 9h às 17h.
ATENÇÃO! É PRECISO APRESENTAR
DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO.
Em caso de substituição da pessoa, deverá ser
apresentada PROCURAÇÃO específica.
Tendo dúvidas, faça contato!

INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE O FGTS DAS DECENAIS
A liberação do FGTS exige a apresentação de alguns documentos, conforme descrito abaixo:
PARA OS QUE ESTÃO NA ATIVA MAS JÁ SÃO APOSENTADOS - Carta de concessão da aposentadoria;
PARA OS APOSENTADOS DESLIGADOS DA EMPRESA - É exigido o Termo de rescisão do Contrato
de Trabalho ou a carta de concessão da aposentadoria e o número do PIS.
Os documentos devem ser enviados para o SINDIPOLO pelo email secretaria@sindipolo.org.br.
ATENÇÃO!
Para a liberação do FGTS, É NECESSÁRIO A DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS PARTICIPANTES.
Não há como haver liberação individual ou de grupos. É PRECISO OS DOCUMENTOS DE TODOS.
Assim, para liberação do FGTS dos que estão na ativa, é preciso a documentação de todos. E, para a
liberação dos que estão inativos/aposentados, também é preciso a documentação de todos.

Esta exigência vale tanto para o primeiro grupo que recebeu (em 2018), como para os que
estão recebendo agora.

O SINDIPOLO espera que as empresas, as quais
afirmam cumprir rigorosamente os protocolos relativos
a pandemia do coronavírus, deem uma resposta eficaz
aos seus trabalhadores diante deste quadro que pode
ser considerado como surto epidemiológico o qual
pode haver a possibilidade até de fatalidade.
Infelizmente a Pandemia continua ativa e avançando
no Polo Petroquímico, como também no Brasil e inclusive
mais aguda no Rio Grande do Sul com regiões em bandeira preta. Por isso, cresce a necessidade e a importância
de ser realizado com urgência no Polo Petroquímico testes
em massa para detecção da doença, principalmente para
termos conhecimento dos assintomáticos e conhecimento do verdadeiro número de infectados e assim melhorar
o planejado e os procedimentos se necessário.

AUXÍLIO-EDUCAÇÃO 2020/2: BRASKEM

Estamos alertando os trabalhadores para não se esquecerem de lançar seus pedidos de reembolso do Auxílio-Educação (2° semestre/2020) até dia 06/01/2021.
Conforme o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), o valor
será até R$ 2.405,78, sendo pago em janeiro/2021.

DOCUMENTOS

Necessário a Declaração de matrícula ou frequência emitida pela escola ou universidade; Declaração
(modelo Braskem) preenchida; e, comprovantes de
despesas com educação de julho a dezembro/2020.
Caso não consiga os documentos junto a instituição de ensino até 6/01, poderá ser lançado até 3/02 e
reembolsado na Folha de fevereiro.

DESPESAS COM INFORMÁTICA EDUCACIONAL

O SINDIPOLO solicitou novamente à Braskem que
os gastos educacionais com hardware, software e acesso a internet com a finalidade educacional possam ser
reembolsáveis no Auxílio-Educação deste semestre.
As instituições educacionais já vinham se moldando para um formato educacional mais remoto, com
curso em EAD e outra modalidades on-line. Com a chegada desta Pandemia, o que era opcional, passou a ser
primordial para a continuidade dos estudos frente a
Covis-19. Assim, muitas famílias tiveram que comprar
e/ou atualizar seus equipamentos e programas, bem
como melhorar o acesso a internet (pacote de dados).
Sendo esta a nova realidade no momento, reiteramos o
pedido à Braskem para que seja sensível a esta necessidade de seus empregados e aceite estas notas e comprovantes de gastos em educação, como de fato são.
Acreditamos que esta aceitação será um estímulo
e reconhecimento ao esforço de quem não parou de estudar, mesmo ao turbilhão gerado por esta Pandemia.

O diagnóstico preciso e correto é fundamental
para propor quaisquer medidas relacionadas à prevenção, ao prognóstico da infecção e salvar vidas. Lembrar
que a sequela da doença também é uma perda de vida,
já que morre algo que era sadio no nosso organismo.
Sabendo que estamos diante de um vírus até então desconhecido, sem um plano de vacinação definido
pelo governo devido a entraves políticos e má gestão
do Ministério da Saúde, o SINDIPOLO reitera a união,
principalmente das empresas no intuito de lograr esforços em torno dos testes de diagnóstico.
Este procedimento irá tranquilizar os trabalhadores sobre esse risco e principalmente reabilitar a saúde
mental desta categoria já tanto abalada e debilitada.
Continuamos afirmando que as medidas preventivas
das quatro empresas petroquímicas do Polo devem ser sintonizadas e com integração entre elas, tanto para os trabalhadores diretos como os terceirizados, todos são vidas!
Trabalhadores, continuem sendo meticulosos e
preventivos com esta peste. Uso de máscaras, distanciamento, higiene corporal, não utilização de uniforme
fora da empresa e atenção aos protocolos internos e
externos a empresa. Caso sejam positivados pelo coronavírus peçam cópia do atestado médico ao setor
médico. É um direito do trabalhador.
Se os protocolos das empresas não estiverem contemplando os cuidados necessários, ligue para o SINDIPOLO, acione sua CIPA.

Nossas vidas não são mercadorias!

ELEIÇÃO COMISSÃO
DE PLR NA BRASKEM

O processo eleitoral continua ocorrendo até a meia
noite do dia 16/12, nesta quarta-feira, para eleger seus
representantes na Comissão de PLR da Braskem 2021
a 2022.

Para isso você deve ter recebido em seu email

corporativo o link e senha da empresa MQV que está
fazendo a coletas de votos. Se caso não tenha recebido
este email, tenha perdido ou está sem acesso ao seu
email, faça contato via WhatsApp (991331670-Gerson)
para a Comissão Eleitoral agilizar o envio de Link/Senha
para seu email particular.

REPRESENTANTES

O SINDIPOLO tem participado ativamente das
negociações de Acordo/Metas coletivas de PLR. Mas,
como todos já devem saber, a Comissão de PLR não tem
estabilidade, o que leva aos participantes eleitos não
confrontarem certas medidas impostas pela Braskem
via seus representantes na Comissão, geralmente por
gerentes e coordenadores. A Comissão é formada 50%
por eleitos e 50% indicado pela empresa.
Assim, o SINDIPOLO solicitou a alguns de seus sindicalistas para se colocarem a disposição de seus grupos de trabalho para fazerem esta representação de
forma mais equilibrada. Não desmerecendo de forma
alguma os demais companheiros que se disponibilizaram para este momento. Mas sabendo a necessidade
coletiva de melhorias possíveis no Acordo de PLR como
evitar metas abusivas e intangíveis.

Participe! Todas as formas de representação
interferem em sua vida!

RECEITA FEDERAL ABRE
PORTARIA PARA
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

A Receita Federal do Brasil abriu Edital para os
contribuintes que estão com débitos junto ao órgão público, com prazo de adesão até 29/12/2020.
A última vez que teve a possibilidade de renegociação e/ou parcelamento especial de dívida foi em
2017 (Portaria Nº 21562/2020).
Para facilitar aos trabalhadores do Polo Petroquímico que desejem atendimento para esta
questão, o SINDIPOLO vai disponibilizar um local
no Sindicato para o Contador, Sr. Ivan Barreto Bernardes (CRC 45.994), profissional que pode ajudar
na orientação e proceder numa possível negociação de dívida com a Receita. Os parcelamentos de
dívidas totais com o Imposto de Renda podem chegar a 50% de desconto, incluindo multas, juros e o
valor principal, mas, reiteramos, a adesão tem que
ser feita até 29/12.

AGENDE-SE

O atendimento profissional no SINDIPOLO
será nos dias 15 e 17/12 pela tarde, na sede da
entidade (Av. Júlio de Castilho, n° 596, 8° andar).
O agendamento será pelo WhatsApp (51) 98413.
1112, diretamente com o Sr. Ivan Bernardes.

HONORÁRIOS

Os honorários terão valores diferenciados para
sócio e não sócios:
• Sócios - R$ 150,00 ou 8% sobre os descontos
obtidos na redução da dívida, o que for maior.
• Não sócios - R$ 250,00 ou 10% sobre os descontos obtidos na redução da dívida, o que for maior.
Para quem desejar apenas saber de sua situação perante a Receita, o atendimento será gratuito.
Para o atendimento é necessário o uso de
máscara. O local é amplo e terá álcool em gel
à disposição durante o atendimento.

LIVE SOBRE A AÇÃO DO
TURNO DE 12H NA OPP/BRASKEM

Participe nesta terça-feira, dia 15/12, às
19h, da LIVE que irá tratar da "Ação do Turno
de 12h na OPP/BRASKEM - Situação do
Andamento do Processo e Perspectivas".
A LIVE terá a participação do advogado Dr.
Antônio Carlos Porto Júnior (do Escritório Direito Social), e do perito contábil, Rafael A., Baum.
PARTICIPAÇÃO - Será disponibilizado aos
participantes da reunião um link do aplicativo
ZOOM no site do SINDIPOLO (www.sindipolo.
org.br).

AGENDE-SE E PARTICIPE!
4 GRUPOS DE TURNO DE 12H
NUNCA MAIS!
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