AGO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2021
Assembleia será nesta terça-feira, 19/4, às 18h, de forma virtual
A Direção do SINDIPOLO reforça o convite à Categoria
Petroquímica/RS para par ciparem da Assembleia Geral Ordinária
(AGO) de Prestação de Contas da En dade rela vo ao Ano 2021, que
será ONLINE (ZOOM). Conforme Edital publicado no Jornal Correio do
Povo no dia 14/04, a abertura da Assembleia às 18h em uma 1° chamada
e às 18h30 em uma 2° e úl ma chamada. Nesta a vidade que é
estatutária do SINDIPOLO a Secretaria de Finanças apresentará o
Balanço Contábil (Receitas e Despesas) de todo de 2021. Assim ﬁcará
mais visível para a Categoria onde foram aplicadas as contribuições dos
sócios e as espontâneas.
Além deste importante momento da organização da Categoria, a
Direção do SINDIPOLO está disponível a qualquer momento para
informar e elucidar sobre estes números que serão apresentados na
Assembleia.
Este será o LINK para par cipar da AGO: hps://bit.ly/3EgbVT8 (ID
da reunião: 872 9264 1048 - Senha de acesso: 271576) é só clicar no link,
está a vo, ou acessar o site sindipolo.org.br que também estará
disponível o link. Sua par cipação e contribuições faz a diferença, além
de fortalecer o Sindicato dos Trabalhadores Petroquímicos. PARTICIPE!

1º DE MAIO – DIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA
Depois de dois anos, este ano, as
centrais sindicais retomam as a vidades do 1º de Maio – DIA DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA de
forma presencial com atos pelo país.
NADA A COMEMORA,
MAS MUITO PELO QUE LUTAR
A data chega sem muito a comemorar frente a brutal perda de direitos,
de programas sociais, das priva zações,
o crescimento da miséria, da fome e do
desemprego e subemprego. Mas, os
mesmos fatores que impedem as comemorações, também se traduzem em
mo vos de sobra para lutar e promover
um importante momento de reﬂexão
sobre o mundo do trabalho e, também,
de luta contra os ataques aos Direitos
da Classe Trabalhadora.
PAUTA DA CLASSE TRABALHADORA
Recentemente, as centrais sindicais divulgaram a Pauta da Classe Traba-

lhadora, documento unitário das centrais com 63 reivindicações e propostas
que vão orientar os debates do dia 1º
de Maio deste ano. No campo do trabalho, entre as propostas estão desenvolvimento sustentável com geração e
emprego e renda, emprego decente,
assistência, proteção social e direitos
trabalhistas para as diversas categorias,
como os motoristas de aplica vos,
DEMOCRACIA ACIMA DE TUDO
Neste 1° de Maio, a classe trabalhadora também leva às ruas o grito por
democracia, duramente atacada pelo
governo Bolsonaro como forma de cercear direitos dos trabalhadores. E este 1º
de Maio acontece num momento
importante da vida pública do País, onde
a Classe Trabalhadora poderá mudar pra
melhor a situação em que vive hoje.
Em Porto Alegre, as a vidades
serão no Espelho D’Água, no Parque da

Rendenção, às 10h. A par cipação dos
trabalhadores e trabalhadoras neste 1º
de Maio é importante para mostrar que
não vamos aceitar a destruição de Direito, das polí cas públicas, da nossa
soberania e da nossa esperança em uma
sociedade mais civilizada e humanitária.
DIA 1º DE MAIO, SE VOCÊ SE
PREOCUPA COM SEU FUTURO
PRÓXIMO, PARTICIPE!
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SOMOS TODOS TRABALHADORES. Unidos somos FORTES! Para defender nossas conquistas!

JURÍDICO

DECENAIS DA IPQ/BRASKEM: FGTS E IR
INFORMAÇÕES GERAIS ATUALIZADAS PELA ASSESSORIA JURÍDICA DO
SINDIPOLO AOS BENEFICIÁRIO DA AÇÃO COLETIVA DAS GRATIFICAÇÕES
DECENAIS DA ANTIGA IPIRANGA PETROQUÍMICA/BRASKEM PP2-PE5
O processo cole vo movido
pelo SINDIPOLO para a conquista
do pagamento das gra ﬁcações
decenais pela Braskem, que foi condenada a pagar centenas de trabalhadores nos autos do Processo
0000264-46.2011.5.04.0761, está
agora na fase de regularização da
situação do IRPF dos beneﬁciários
que receberam em 2020 os valores
a que nham direito. Num próximo
passo serão analisadas as liberações
de FGTS devidos aos beneﬁciários
rela vo aos valores recebidos do
Decenal em 2018 e 2020, o que
deve ocorrer em breve.
Necessário reforçar a informação esclarecida na LIVE com a
Assessoria Jurídica do SINDIPLO
no dia 06/04 sobre este assunto de
que quanto às DARFs relacionadas
aos recolhimentos de IRPF de
metade dos trabalhadores que
receberam seus valores em 2020 e
que constam com pendência junto
à Receita Federal já foi juntada no
Processo, sendo que em ordem
alfabé ca a Caixa Econômica Fede-

ral juntou a relação dos comprovantes daqueles que estão situados até as letras “Leona...”, sendo
que a sequência alfabé ca posterior a “Leone...” em diante, seguimos com a pendência.
O Jurídico do SINDIPOLO já
pe cionou no processo no mês de
outubro/2021 e o Juiz de Triunfo já
renovou a determinação para que
a CEF traga aos autos os comprovantes de recolhimentos que faltam, para poder entregar aos trabalhadores que ainda tem pendências junto à Receita Federal
quanto ao IRPF dos valores pagos
no processo.
Assim, seguimos aguardando
ainda o cumprimento da determinação judicial, para que possamos
remeter aos trabalhadores afetados pela situação a respec va
DARF e a comprovação do recolhimento dos valores a tulo de IRPF
dos subs tuídos faltantes.
Depois de superada esta fase
de regularização de recolhimentos
de IRPF e da juntada das DARFs no

processo, serão analisadas pelo
Juiz, então, as liberações ﬁnais de
FGTS dos trabalhadores que receberam em 2018 e 2020 seus respec vos valores apurados no
processo, o que iremos divulgar
oportunamente.
DÚVIDAS
Em caso de dúvidas, podem os
trabalhadores buscar respostas
junto ao número exclusivo para
envio de mensagens via WhatsApp
do escritório dos advogados do
SINDIPOLO (51) 99880.9945, com o
escritório Young, Dias, Lauxen e
Lima – Advogados Associados, ou
pelo telefone através do número o
(51) 3589.5507.

SAÚDE E SEGURANÇA

TRABALHADOR MORRE EM EXPLOSÃO EM FÁBRICA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Na manhã do dia 13/04, mais um trabalhador morreu e
outro teve queimaduras de primeiro e segundo graus,
enquanto exerciam suas ro nas de trabalho, aumentando
mais ainda os números alarmantes da esta s ca que no
Brasil, são iguais ou maiores que os números de guerra. O
acidente ocorreu na empresa Megaquímica Embalagens
Produtos Químicos, em Mauá, na região do ABC Paulista.
Segundo diretores do Sindicato dos Químicos do ABC,
os trabalhadores estavam fazendo a manutenção de um
tanque de solventes, um reservatório de di cil acesso, com
cerca de 5 metros de profundidade que armazenava acetato de e la, produto altamente inﬂamável, que foi a ngido
por uma fagulha.
Dirigentes sindicais denunciaram, ainda, que a empre-

sa não declarou que trabalhava com solventes inﬂamáveis.
“O acidente aconteceu por falta absoluta de segurança da
empresa. Pior, a empresa legalmente trabalhava em recuperação de materiais plás cos e não declarou que trabalhava com solventes inﬂamáveis”, denunciou o Sindicato da
Categoria.
A en dade também
informou que solicitará
ﬁscalização rigorosa do
Ministério do Trabalho e
do Ministério Público e
punição aos responsáveis
por mais esta morte no
trabalho.
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SAÚDE E SEGURANÇA

NR-35 SOBRE TRABALHO EM ALTURA
ENTRA EM CONSULTA PÚBLICA
O SINDIPOLO vem
denunciando a mais de
quatro anos o desmonte que parte da Classe
Patronal vem fazendo,
com a concordância do
atual governo federal,
nas Normas Regulamentadoras (NR) de
Segurança e Saúde do
Trabalho. Foram várias
NRs que já veram suas
necessárias rigidez
enfraquecidas para
supostamente diminuir
custos das empresas, o que vem
colocando cada vez mais trabalhadores expostos a condições inseguras. Rememorar aqui a fala do mais
alto mandatário do País quando
aﬁrmou que “os trabalhadores têm
que decidir se querem mais direitos
ou mais empregos”. Atualmente o
Brasil está com um alto índice de
desemprego, um número alto de
trabalhos precários e sem direitos ,
além de ter um meio ambiente de
trabalho menos seguro,principalmente em empresas do Grau de
Risco 3, como as indústrias Petroquímicas, onde as NR’s são imprescindíveis para manter os agravos rela vos à saúde dos trabalhadores, bem
como evitar mais acidentes.
Agora a “bola da vez” é a
Norma Regulamentadora nº 35
(Trabalho em Altura) que está em
Consulta Pública, com o texto proposto pelo governo e empresários
para revisão da Norma. É uma verdadeira agressão as condições
seguras de trabalho, achar que 30
dias de Consulta Pública de forma
Remota (online) seja suﬁciente

para fazer as devidas contribuições
pela sociedade. Literalmente, é um
faz de contas que o Governo realiza
para derrubar importantes barreiras de segurança do dia a dia de
trabalho. Fica óbvio que o verdadeiro interesse deste Governo e de
alguns patrões é diminuir custos
ao precarizar as NR’s e assim,
aumentar a exposição dos trabalhadores a condições mais periculosas, insalubres e penosas, para
garan r maior lucro. Mesmo que
isso gere mais acidentes e, infelizmente, um número maior de não
No ﬁcados (subno ﬁcações), isto
é, sem a emissão da CAT.
Esta Consulta ﬁcará disponível
até o dia 15/05/2022 e as contribuições devem ser realizadas diretamente no Portal Par cipa + Brasil
(pelo link h ps://bit.ly/3xE3ek4).
Depois deste prazo, as sugestões
serão analisadas pela Secretaria de
Trabalho do Ministério do Trabalho
e Previdência, que elabora a proposta de texto a ser encaminhada
ao grupo de trabalho tripar te
para discussão e aprovação. Ao
ﬁnal, este grupo tripar te encami-

nhará a proposta de texto
ﬁnal a ser discu da no
âmbito da CTPP (Comissão
Tripar te Paritária Permanente). Mas o atual Governo
Federal já expressou dentro
dos GTT e da CTPP que se a
representação dos Trabalhadores não consensar as alterações, o Governo irá arbitrar, ou seja impor. Pois é isso
que os ditos empresários,
com inﬂuência direta em
Brasília, ordenam ao Governo e o mesmo, docilmente, con nua derrubando Direitos (e segurança) dos trabalhadores.
O S I N D I P O LO con nuará
enviando suas contribuições para
evitar que as NR sejam aniquiladas
neste Governo. Orientamos a
todos que façam suas contribuições, não só os proﬁssionais da
área, mais todos aqueles que
vivem esta NR-35 em seu desempenho laboral, seja na liberação de
frentes de trabalho em altura ou
seja em execução.
As Normas regulamentadoras
são um grande “escudo” de proteção aos trabalhadores e ao meio
ambiente, e tem sido alvo de desmonte por este Governo desde o
primeiro dia do mandato, especialmente com o ﬁm de facilitar e
re rar a responsabilidade dos
patrões na precarização das condições de trabalho e acidentes. Portanto, estar atento às mudanças
que estão sendo propostas é uma
forma de cuidar da nossa vida, da
vida de cada um e do próximo!
(Fonte: Revista Proteção)

