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Cadê o PPR?
A CSN divulgou, no último dia
20/2, os seus resultados e
agora a diretoria do sindicato
quer saber do PPR.

Onde foram parar as metas e
os critérios que deveriam  ter
sido divulgados, durante o ano
de 2018? E cadê a Comissão
do PPR?

A CSN precisa se manifestar, o
mais breve possível, e responder
como é que ela vai resolver esta
pendência. Já que não houve
sequer uma reunião, até agora,
com a comissão criada e nem

A Câmara dos Deputados aprovou,
na segunda-feira (25), o regime
de urgência para o PL 11.239/
18 (PLS 230/18), do ex-senador
Ataídes de Oliveira (PSDB-TO),
que reformula as regras sobre
trabalho insalubre para gestantes
ou lactantes, mudando a redação
dada pela recente Reforma Trabalhista,
configurada na Lei 13.467/17.

Atualmente, após a reforma, as
mulheres somente são afastadas
de atividades insalubres de grau

Câmara aprova urgência para novas regras
sobre trabalho insalubre de gestante

CSN | PPR

O gato comeu?

a divulgação das metas e
critérios usadas, tendo em vista
o atual período.
Mais uma vez, o sindicato estará
encaminhando ofício cobrando

explicações.

Os trabalhadores exigem resposta
imediatamente!

PACIÊNCIA TEM LIMITE!

médio ou mínimo se apresen-
tarem atestado que recomende o
afastamento durante a gravidez.
Com a proposta, o afastamento
passa a ser a regra.

Com o projeto, essas atividades
são vedadas para a gestante ou
lactante, que poderá exercê-las se
apresentarem, voluntariamente,
atestado de saúde emitido por
médico de sua confiança
autorizando sua permanência no
exercício dessas atividades.

O autor da proposta, explicou que
o projeto foi elaborado com o
objetivo de suprir lacuna deixada
pelo fim da vigência da MP 808/
17, que modificava os disposi-
tivos referentes ao tema na Refor-
ma Trabalhista. A MP não chegou
a ser votada e acabou não sendo
convertida em lei.

Trata-se, da 1ª perspectiva de
mudança substantiva na Reforma
Trabalhista desde que a lei passou
a vigorar, em novembro de 2017.



A Receita Federal liberou na
segunda-feira o download do
programa para declarar e
enviar o Imposto de Renda
2019. O programa está
disponível no site da Receita.
O contribuinte pode baixar o
programa e preencher as
informações, mas ainda não é
possível enviar os dados. O
prazo de entrega começa em

Receita libera programa
para declaração do IR

7 de março e vai até 30 de
abril, às 23h59, horário de
Brasília. O contribuinte pagará
cerca de 3,75% de IR a mais
em 2019 do que em 2018.
Isso acontece porque o governo
não atualizou os principais
descontos possíveis (educação,
saúde e dependentes) nem
corrigiu a tabela de quem deve
pagar imposto. A defasagem

dessa tabela desde 1996 já
chega a 95,46%, segundo o
Sindifisco Nacional, sindicato
dos auditores da Receita
Federal. Na prática, muito
menos gente deveria estar
pagando IR. A isenção hoje é
só para quem recebe menos
de R$ 1.903,99 por mês, mas
deveria ser para quem ganha
menos de R$ 3.689,94.


