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As Centrais Sin-
dicais reunidas 
na quinta-feira, 

12/03/2020, em São 
Paulo para discutir a 
declaração de pan-
demia global pela 
OMS (Organização 
Mundial da Saúde) em 
decorrência do novo 
coronavirus se coloca 
na defesa de ações 
coletivas de prevenção 
à propagação do vírus 
e seus impactos so-
ciais e econômico.

As entidades enten-
dem que esse momen-
to demanda do Estado 
brasileiro, em seus 
três poderes (Executi-
vo, Legislativo e Judi-
ciário), a compreensão 
de sua excepcionalida-
de e a importância da 
ampla concentração 
das ações em medi-
das emergências para 
o enfrentamento da 

Centrais cobram do governo ações de proteção 
aos trabalhadores contra o Coronavírus

crise.

Ao mesmo tempo, as 
Centrais reivindicam a 
suspensão das dis-
cussões de medidas 
que atacam os direi-
tos dos trabalhadores 
e trabalhadoras no 
Congresso Nacional, 
como por exemplo, a 
MP 905/2019, a Car-
teira Verde e amarela. 
Nesse sentido, propo-
mos um amplo diálogo 
com a sociedade e 
com o Congresso Na-
cional para definir as 
medidas necessárias 
para conter a crise do 
coronavírus e a crise 
econômica.

As Centrais Sindicais 
também reafirmam 
que é fundamental a 
abertura do debate 
para elaborar me-
didas emergenciais 
para a proteção de 

todos os trabalhado-
res e trabalhadoras, 
formais e informais, e 
de seus empregos e 
renda, no período que 
a pandemia estiver 
decretada, além de 
medidas específicas 
para os trabalhadores 
e trabalhadoras da 
saúde, educação e 
transporte público que 
estão mais expostos 
ao contágio.
As entidades refor-
çam a relevância do 
fortalecimento da 

saúde pública, dos 
serviços públicos e de 
seus trabalhadores e 
trabalhadoras, con-
siderando que nessa 
crise é fundamental 
para a mitigação dos 
riscos e o controle da 
doença, que ameaça 
se ampliar em nosso 
país. Esse fortaleci-
mento é fundamental 
para a proteção indivi-
dual e coletiva e para 
a efetivação da tarefa 
social dos serviços 
públicos.

TRABALHADOR/A, Sua vida é uma só.
Cuide dela!

EMPRESAS
Esperamos que todas as empresas façam a sua 

parte visando a prevenção, contra o Coronavírus.
Esperamos também que os trabalhadores 

façam a sua parte se protegendo e protegendo os 
seus colegas de trabalho.
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Declaração de Imposto de Renda 2020
Inicio: 09/03/2020
Término: 30/04/2020
Horário para 

atendimento: 8h as 12h, 
de segunda a sexta-feira

Atendimento somente 
para sócios do Metasita e 
sócios do Prosaúde. São 
disponibilizadas 15 fichas 
diárias.

Quem é obrIgado 
a declarar?
Segundo a Receita, são obrigados a declarar o Imposto de Renda os contri-
buintes que: Receberam rendimentos tributáveis (como salários e aluguéis), 
cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70.

de QuanTo é a mulTa por aTraso 
na enTrega da declaração?
O contribuinte que é obrigado a entregar a declaração e não o faz dentro do 
prazo de entrega previsto, 30/04, fica sujeito ao pagamento de uma multa 
por atraso. Essa multa varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. 

FALA COMPANHEIRO
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SODEXO 
 
Os funcionários da empre-
sa Sodexo, dentro da área 
da Aperam, estão traba-
lhando 6 dias e folgando 
apenas 1. 
     Um verdadeiro regime 
de exploração e proibição 
de convívio social, uma 
vez que os trabalhadores 
estão fixos nos horários e 
não conseguem participar 
de festas, igrejas, ani-
versários, e vários outros 
compromissos familiares.
     Não recebem feriado 

trabalhado, e em alguns 
casos, chegam a lançar 
como feriado compensa-
do, mas na verdade, foi 
trabalhado. 
     Na cozinha e na área 
de limpeza dos vasilha-
mes necessitamos de 
levantamento de agentes 
ambientais urgente, pois 
o calor está insuportável 
e acreditamos que cabe o 
recebimento do adicional 
de insalubridade por calor.
     Que tal o pessoal da 
Aperam dar uma olhadinha 
com mais carinho?

APERAM

Estamos folgando so-
mente um dia e sem poder 
receber as horas extras, 
somente compensar. 

Sábado e domingo 
próximo é nossa folga e já 
vamos trabalhar no sábado. 

Estamos folgando so-
mente um dia, isto ocorre 
na RB2. 

O pessoal da operação 
está sendo obrigado a su-
prir a falha do equipamen-
to deixando suas famílias 
e vida social em prol da 

produção.   
O forno da RB2 explo-

diu e tivemos de trabalhar 
na folga. Quando o equi-
pamento quebra temos 
de trabalhar na folga; se 
atrasa o processo anterior, 
nós temos de trabalhar na 
folga.

O que mais a empresa 
quer de nós? 

Como se não bastasse 
os direitos que têm nos 
tirado ao longo dos últimos 
anos, agora vem tirando 
nosso lazer e depois nossa 
dignidade. 

Há tendências que 
são inevitáveis, 
como a utilização 

intensa das redes sociais; 
o ensino à distância; o uso 
de bicicletas como forma 
de reduzir a poluição, e 
várias outras.

Infelizmente, tem ten-
dências que todo mundo 
sabe que vai dar errado. Na 
Aperam pro exemplo, há 
uma tendência de várias 
atividades serem feitas 
por um grupo de empresas 
chamado GPS.

Nesse grupo fazem 
parte a In-Haus, JAM e 

Predial. Já trabalham com 
refratário, ar condicionado 
e refrigeração e manu-
tenção civil. Dizem por aí 
que querem bombeiros e 
vigilância.

Ocorre que, os proble-
mas são constantes. 

Só para se ter uma ideia, 
a Asssembleia dos trabalha-
dores da In-Haus foi feito 
via Hangouts. Um aplica-
tivo, para Android, iOS, 
Google Chrome e Outlook, 
que disponibiliza ao usuário 
um bate-papo por texto, 
áudio ou vídeo. Isto é, um 
sindicato que não represen-

ta a categoria, que sequer 
os dirigentes despregam a 
bunda das suas cadeiras, 
que ficam bem distante 
daqui, enquanto os traba-
lhadores são pressionados 
a aceitar uma proposta 
horrível, que só atende os 
interesses da empresa.

Quando passar em fren-
te da Tia Eliana, na praça, 
qualquer um pode ver que 
lá parece ser o escritório 
onde o pessoal da In-Haus 
trata de tudo que diz res-
peito aos trabalhadores.

pior cego é o que não 
quer ver!

ASSEMBLEIA VIA

Será que ninguém da Aperam está vendo o que está acontecendo?


