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Coronavírus: Coronavírus: 
ATENDIMENTO ONLINE CONTINUAATENDIMENTO ONLINE CONTINUA

Expediente na Sede está suspenso Expediente na Sede está suspenso 
até 4 de maioaté 4 de maio

DISQUE-DENÚNCIA: Fale com a Direção

A prefeitura de Santo An-
dré prorrogou mais uma vez 
o período da quarentena/
isolamento social. Segundo o 
Decreto nº 17.338, de 29 de 
março de 2020, a suspensão 
dos atendimentos presenciais 
se estenderá até o dia 4 de 
maio(próxima segunda-feira).

O  governo de São Paulo 
também ampliou a quarente-
na no estado 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 disposi-
ção da categoria por meio 
do atendimento online: te-
lefones (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 fazen-
do as declarações e solicita 
que os documentos  sejam 

enviados para email: durval.
ludovico@bol.com.br ou pelo 
WhatsApp: (11)94719-9089

Vigilância
O Sindicato reforça aos ser-

vidores que estão à frente no 
combate a essa epidemia da 
COVID-19–profissionais da 
saúde e segurança-que quais-
quer problemas relacionados 
às condições de trabalho se-
jam 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.


