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Volta Redonda, 16/3/2016 - Boletim 1303.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

CSN dá prazo para
finalizar as obras da
passagem do Retiro

Desde o dia 1º de março, as
declarações de imposto de renda
pessoa física (IRPF) de 2016 já podem
ser entregues à Receita Federal. O
prazo de envio é até 29/4. Para não
se complicar com o leão, o sindicato
chama a atenção dos trabalhadores
no preenchimento da declaração.

O contribuinte que omitir rendimentos
na declaração está sujeito à multa de
75% do valor do imposto a ser
cobrado. E se a ação for caracterizada
fraude, o valor da multa pode ser ainda
maior, de 150%.

Saiba quem é obrigado a declarar:
quem teve renda tributável acima de
R$ 28.123,91; obteve ganhos isentos,
não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte acima de R$
40 mil (como indenização trabalhista,
rendimentos de caderneta de
poupança, CDB etc); teve ganho com
a venda de bens; comprou ou vendeu
ações em bolsa; possui bens e direitos
inclusive terra nua que em 31/12/15
seja superior a R$ 300 mil;  recebeu
mais de R$ 140.619,55 em atividade
rural ou teve prejuízo rural a ser
compensado no ano calendário de
2015 ou nos próximos anos; vendeu
uma casa e comprou outra num prazo
de 180 dias, usando da isenção do IR
no momento da venda; e estrangeiro
que estava morando ou trabalhando
no Brasil em 31/12/15.

Estão dispensados da declaração as
pessoas que não se enquadrarem nas
opções anteriores, que conste como
dependente de outra pessoa física, ou no
caso de posse de bens e direitos, quando
os bens comuns forem declarados pelo
cônjuge e os bens privativos não
ultrapassem a R$ 300 mil em 2015.

Declaração
do IRPF já
pode ser
entregue

O Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), de acordo com o Decreto
8.691, publicado no Diário Oficial da
União desta 3ªfeira (15), irá aceitar o
atestado do Sistema Único de Saúde
(SUS) como prova para a concessão
do auxílio-doença e benefício
previdenciário para os trabalhadores
afastados por mais de 15 dias.

Até então, a regra determinava que
o segurado só teria direito aos
benefícios após uma avaliação de
perito do INSS. No exame, o perito
avalia se o trabalhador está incapaz
para o trabalho e qual a data prevista
para o retorno à atividade.

INSS vai aceitar atestado
do SUS para trabalhador
receber auxílio-doença e
benefício previdenciário

Por conta da grande fila de espera
em algumas capitais, a espera por
uma vaga para a perícia chega a três
meses. O objetivo com a nova regra
é agilizar as concessões de auxílio-
doença e benefício previdenciário aos
trabalhadores amparados pelo INSS.

O novo modelo de concessão do
auxílio-doença vai entrar em vigor
após um convênio entre o Ministério
do Trabalho e Previdência e o
Ministério da Saúde. Os médicos do
SUS poderão também confirmar a
prorrogação do benefício, caso o
segurado do INSS não esteja pronto
apto a voltar ao trabalho.
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Sindicato consegue acelerar as obras
da passagem do Retiro, que deverão
ser concluídas no prazo até 120 dias.

A passagem foi interditada no final
de janeiro, depois da constatação
da existência de avarias na estrutura
da ponte que permite a entrada dos
metalúrgicos pelo bairro Retiro, que
colocava em risco a integridade
física do trabalhador.

O sindicato já enfrentou várias
brigas, anteriormente, com a
empresa pela permanência da
passagem pela ponte do Retiro,
situação essa que já passou pelo
Ministério Público e Gerência
Regional do Trabalho. O resultado

foi a manutenção da passagem
através de acordo assinado com a
empresa, dentro de horário espe-
cífico que atendia aos trabalhadores.

O compromisso assumido pela CSN
foi que a obra seja concluída no menor
tempo possível, sem que isso compro-
meta a qualidade dos serviços.
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PROCESSO DA HORA DE REFEIÇÃO

39943 - GEISE JOSE VIANA
39951 - MARCELO LUIZ DE CARVALHO
39971 - CARLOS COELHO DE CARVALHO
39973 - LEON CHARLES GUEDES MOUFFRON
39983 - VILMAR DIAS GONÇALVES FILHO
39985 - PAULO CEZAR DA SILVA

O Sindicato dos Metalúrgicos convoca os trabalhadores, abaixo
relacionados, a comparecer a sua sede, localizada na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - Volta Redonda, trazendo original e cópia: CPF,
Identidade, Carteira de Trabalho (foto, qualificação e contrato de
trabalho da CSN)  e o PIS. O horário para o comparecimento é de
8h às 12h e de 13h30 às 17h.

Trabalhadores são
convocados para

atualizar documentos

39987 - FÁBIO SOUSA
40058 - MAURÍCIO ABRAHÃO GUIMARÃES
40063 - WASHINGTON LUIZ F. RAMOS
42897 - JORGE ANTÔNIO DA SILVA
52286 - JULIO CEZAR COELHO DOS SANTOS
52576 - RAFAEL DUARTE DE MIRANDA

Sindicato
publica

nova lista de
beneficados

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense convoca os traba-
lhadores a comparecer a sua sede
(Rua Gustavo Lira, 9 - Centro), nesta
2ª FEIRA, DIA 21/3, ÀS 10
HORAS     para receber seus alvarás.

39635 - MARCIO SOARES LEOPOLDINO
40984 - CARLOS MAGNO ALVES DE ÁVILA
41114 - DANIEL VIEIRA DOS SANTOS
43655 - JOSE LUIZ DE ANDRADE SILVA
48608 - ALEXANDRE FERREIRA DO VAL
47618 - JEFERSON GOULART MARTINS
49435 - VAGNER ALVES DORNELES
49436 - EDUARDO DO NASCIMENTO SANTOS
49439 - REGINALDO VALERIO DE SOUZA
49442 - CARLOS EDUARDO NATAL MONTE
49443 - ALESSANDRO AVILA XAVIER
49445 - GERALDO MAGELA E. DE PAULA
49448 - RICARDO COSTA G. DE BARROS
49449 - LEONARDO LOPES SANTOS

ALVARÁS DA HORA DE REFEIÇÃO


