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  A prefeitura de Santo 
André prorrogou o prazo de 
isolamento social, estabele-
cido no Decreto 17.338 de 
29 de março, para conter 
a propagação do novo Co-
ronavírus (Covid-19) até o 
dia 27 de abril. O governo 
de São Paulo também am-
pliou a quarentena no es-
tado até o dia 10 de maio.

A medida segue orienta-
ção dos órgãos sanitários, do 
Ministério da Saúde e da Or-
ganização Mundial da Saúde. 

Durante esse período, o 
Sindicato está à disposição 
da categoria por meio do 

atendimento online: tele-
fones (abaixo) e redes so-
ciais oficiais da entidade.

Imposto de Renda
O governo federal adiou 

por  dois meses o prazo de 
entrega da declaração do 
Imposto de Renda por causa 
da pandemia do coronaví-
rus. A data final mudou de 
30 de abril para 30 de junho.

O Sindserv informa aos 
associados que estará fa-
zendo as declarações e 
solicita que os documen-
tos  sejam enviados para 
email: durval.ludovico@bol.

com.br ou pelo WhatsApp: 
(11)94719-9089

Vigilância
O Sindicato reforça aos 

servidores que estão à frente 
no combate a essa epidemia 
da COVID-19–profissionais 
da saúde e segurança-que 
quaisquer problemas rela-
cionados às condições de 
trabalho sejam relatados ao 
Sindicato, que continuará a 
vigilância em defesa de seus 
direitos. 

É só entrar em contato 
com a nossa Direção, que 
está à disposição de todos.
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