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Após a divulgação de um re-
sultado favorável do Progra-
ma de Superação de Metas,
estabelecidas na produção da
CSN, a direção da CSN co-
municou o índice da PPR de 2.4
de salários que serão pagos
nesta quinta-feira, dia 27/4.
O sindicato comemora o valor
que será pago amanhã já que,
ano passado, os trabalhadores
receberam somente 0.87 de
salário em função da existência
do gatilho.
Além dessa boa notícia, o sin-
dicato comemora também a
primarização da Sankyu, atra-
vés da contratação de 1400
trabalhadores, que passarão a
usufluir de melhores direitos e

Sindicato comemora a média de
2.4 de PPR a ser paga na 5ª feira

condições de trabalho.
O sindicato lembra também
aos metalúrgicos que, a par-
tir de maio, serão aplicados

o INPC pleno aos salários.
Esse reajuste é um direito ga-
rantido no Acordo Coletivo
de Trabalho do ano passado.



Prazo para envio do Imposto de
Renda termina nesta sexta-feira

Acaba no próximo dia 28 o prazo para
enviar a declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. O contribuinte que
ganhou mais de R$ 2.196 por mês no
ano passado, incluindo o décimo
terceiro salário, tem mais uma semana
para acertar as contas com Leão.
Segundo o balanço mais recente
divulgado pela Receita Federal, pouco
mais da metade dos contribuintes
haviam cumprido a obrigação com o
Fisco. Um total de 14.585.859
declarações haviam sido recebidas até
as 17h de quinta-feira (20). O número
equivale a 51,5% do total de 28,3
milhões de documentos esperados.
O prazo de entrega vai até as 23h59 da

próxima sexta-feira (28). O programa
gerador da declaração está disponível
no site da Receita Federal. A declaração
do Imposto de Renda é obrigatória para
quem recebeu rendimentos tributáveis
superiores a R$ 28.559,70 em 2016.
Neste ano, a declaração teve uma série
de mudanças. As principais são a redução
da idade mínima na apresentação do CPF
de dependentes (passou de 14 para 12
anos) e a incorporação do Receitanet,
programa usado para transmitir a
declaração ao programa gerador do
documento.
A Receita Federal pagará a restituição
do IRPF em sete lotes, entre junho e
dezembro deste ano.


