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DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES

Após uma campanha 
salarial vitoriosa
CHEGOU A PLR

VALE LEMBRAR QUE NA 
CAMPANHA SALARIAL 
FORAM INJETADOS NA 
ECONOMIA MAIS DE 

10 MILHÕES DE REAIS.

AGORA SERÃO MAIS DE 63 MILHÕES DE REAIS. MAIOR PLR DA HISTÓRIA DA APERAM

Na manhã desta 
terça-feira, 05 
ocorreu a reunião 

entre a comissão de PLR 
representante dos tra-
balhadores e a comissão 
representando a Aperam. 
Na reunião, foram apre-
sentados os números 
finais para o pagamen-
to da Participação nos 
Lucros ou Resultados da 
Aperam, no próximo dia 
19 de abril.

CONQUISTA 
Esta é mais uma con-
quista que garantiu atra-

vés de uma negociação a 
instalação da comissão 
de PLR, pois mesmo sen-
do lei, algumas empresas 
não cumprem, por isto 
foi importante a nego-
ciação.

COMISSÃO 
Importante destacar o 
papel de cada represen-
tante dos trabalhadores 
na comissão, que condu-
ziram de forma exemplar 
a defesa dos interesses 
de cada um e cada uma, 
sendo eles: Geovani 
Silva, Willian Júnior, 

Adriano Carneiro, Abner 
Dutra, Johnatan Dias e 
Marcos Vinícius (indica-
do pelo Metasita).

+ DE 63 MILHÕES 
Em tempos de crise e 
de altas nos preços dos 
combustíveis, dos ali-
mentos, vestuário, etc, 
com certeza a injeção 
de mais de 63 milhões 

de reais, trará um alívio 
para os comerciantes, 
e uma satisfação para 
cada trabalhador e 
trabalhadora que estará 
desfrutando de cada suor 
do seu rosto, merecida-
mente. 
A distribuição será feita da 
seguinte forma: Parte fixa 
– R4 9.470,55 + Parte Vari-
ável – R$ 3,4413 salários.

Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras!

TABELA DO IMPOSTO 
DE RENDA 2022 
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 O METASITA!
Não fique só!
 Fique sócio!

ACERTO COM LEÃO

Horário 
especial 

para os 
trabalhadores 
associados da 

ativa
A companheirada 
que trabalha de 
7h às 15h, pode-
rá estar fazendo 
sua declaração de 
Imposto de Renda 
no período de 15h 
às 17h de segunda 
sexta-feira. 
 
Para os trabalha-
dores de Semana 
Inglesa que tiverem 
interesse em de-
clarar no Metasita, 
podem agendar um 
horário pelo what-
sapp 31.99795-
6921.

EXPEDIENTE

Receita prorroga 
entrega do imposto de 
renda para 31 de maio

Apenas 10,2 milhões de 
declarações foram entre-
gues até a última sexta-
feira e a expectativa do 
governo é que este ano 
34,1 milhões de declara-
ções sejam realizadas 

A Receita Federal prorro-
gou o prazo de entrega 
da declaração do Impos-
to de Renda 2022 para 
31 de maio. A medida foi 
publicada nesta terça-
feira (5) no Diário Oficial 
da União.

Até as 16 horas de 
sexta-feira (1º), apenas 
10,2 milhões de decla-
rações foram entregues, 
informou a Receita 
Federal. A expectativa é 
de que 34,1 milhões de 
declarações sejam entre-
gues neste ano, segundo 
informações do UOL.

Quem entrega primeiro 
tem mais chances de re-
ceber a restituição mais 

cedo. Se perder o prazo 
final de entrega do docu-
mento, o contribuinte 
precisará pagar multa de 
1% ao mês sobre o im-
posto devido, com valor 
mínimo de R$ 165,74 
e máximo de 20% do 
imposto devido.

PAGAMENTO
O calendário de restitui-
ção começará no fim de 
maio e será dividido em 
cinco lotes. O primeiro 
lote será pago em 31 de 
maio. Os demais lotes 
serão pagos nos dias 30 
de junho, 29 de julho, 
31 de agosto e 30 de 
setembro.

Vale lembrar que a 
restituição obedece a 
uma fila de entrega: o 
contribuinte que entrega 
antes, recebe primeiro. 
Apenas os idosos, pes-
soas com deficiência e 
professores têm prefe-
rência no pagamento, 

e recebem antes dos 
demais contribuintes.
A partir deste ano, o 
contribuinte poderá op-
tar por receber a resti-
tuição via Pix. A Receita 
fará o depósito na conta 
vinculada à chave CPF 
do contribuinte. Não 
será possível usar outras 
chaves Pix para o crédi-
to, como as chaves de 
e-mail e celular.

Está obrigado a declarar 
quem recebeu mais de 
R$ 28.559,70 de renda 
tributável no ano (sa-
lário, aposentadoria ou 
aluguéis, por exemplo); 
ou ganhou mais de R$ 
40 mil isentos, não 
tributáveis ou tributados 
na fonte no ano (como 
indenização trabalhista 
ou rendimento de pou-
pança).

FONTE: 
REDE BRASIL ATUAL


