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EM BUSCA DO
AUMENTO REAL

DO SALÁRIO MÍNIMO
Governo cria grupo de trabalho para discutir 

reajuste e defende valor de acordo com o PIB



Editorial

Um encontro importante aconteceu na quarta-feira, 
18 de janeiro, no Palácio do Planalto, em Brasília. 
A classe trabalhadora representada por centrais sin-
dicais e lideranças do movimento sindical tiveram 
uma reunião com 
o presidente Lula 
e o Ministro do 
Trabalho, Luiz Marinho. 
Na pauta: a valorização do 
salário mínimo para recu-
perar o poder de compra, 
a regulamentação de traba-
lhadores por aplicativos, a estrutura dos sindicatos 
e a negociação coletiva. 

Nesta oportunidade, medidas já foram tomadas 
como a criação de grupos de trabalho para discutir 
o salário mínimo. A fim de ampliar o alcance e a 
eficácia da volta da política de valorização do sa-
lário mínimo, Lula acerta ao reunir e dialogar com o 
movimento sindical.

Em 2022, o valor do salário mínimo era de R$ 1.212, 

o reajuste (de R$ 90) foi de 7,42% e ficou acima 
da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor, do IBGE), que em 2022 foi 
de 5,93%. Para 2023 o valor é de R$ 1.302,00, pelo 

menos até maio, podendo 
aumentar um pouco mais 
ainda neste ano. A adminis-
tração federal informou que 
o dinheiro aprovado para co-

brir este aumento não 
foi suficiente para o 
reajuste desejado 
de R$1.320,00.  

A retomada da política de valorização do salário 
mínimo, não é só promessa de campanha, é a 
própria experiência do presidente Lula que, quando 
governou o país, fez uma regra para o cálculo do 
reajuste, em busca de aumentos reais, bem-suce-
dida, na época, na vida dos brasileiros.  Estamos 
recalculando a rota e voltando a este cenário.
Conte com a luta do nosso Sindicato, o forte e 
fraterno abraço desta presidência e diretoria. 
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LuLa escuta e
conversa com os trabaLhadores

Para ampliar o alcance e a 
eficácia da volta da política
de valorização do salário 

mínimo, governo acerta ao 
reunir e dialogar com
o movimento sindical
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Para celebrar os 90 anos do Sindicato neste 

2023, seguimos compartilhando aqui no jor-

nal as fotos históricas da entidade. Nesta se-

mana, é o momento de relembrar a retoma-

da do Sindicato das mãos dos interventores 

no dia 17 de abril de 1982.

Na foto destacada, importantes lideranças. 

No canto esquerdo, por exemplo, José Ci-

cote e no centro o presidente Cícero Firmi-

no Martinha. ar
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SINDICATO AO 
VIVO COM AS 

NOTÍCIAS DOS 
TRABALHADORES

CANAL 8 E 990 HD DA VIVO, 
CANAL 9 DA CLARO/NET

TODA QUINTA-FEIRA, DAS 18H30 
ÀS 19H30 NA ECO TV ABC

E no Facebook/ecotvabc

www.belezasaude.com.br

(11) 99452-5804
(11) 3624.4670
(11) 3895.4670

FarmÁcIa de 
manIPuLaÇÃo
com 20% de 
desconto

Para sÓcIos do 
sIndIcato

ACIMA DE 100,00 FRETE GRÁTIS
Rua das Paineiras, 459 - Bairro Jardim / Sto. André

• Fórmulas para Humanos
• Florais
• Fórmulas Veterinárias
• Homeopatia

•	Sem	limites	de	
idade para o titular 
e o cônjuge

um PLano de saÚde 
com PreÇo Justo

CENTRO MÉDICO DA PLENA SAÚDE EM STO. ANDRÉ - REDE CREDENCIADA

Planos que cabem 
no seu bolso!

• Consultas em Centros Médicos 
próprios e Rede Credenciada
• Plano Individual
• Sem Coparticipação

(11) 4993-8999 (11) 97522-4886
Mais informações na Sede do Sindicato ou pelos telefones:
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No evento, com as lideranças do movimento sindical, o 
presidente Lula falou sobre a isenção do Imposto de Ren-
da para trabalhadores que ganham até R$ 5 mil e afirmou 
que o governo comprometido em fazer uma reforma 
Tributária no primeiro semestre. 

“Nesse país, quem paga imposto de renda de verdade é 
quem tem holerite, porque é descontado no pagamento 

e a gente não tem como não pagar. Mas a verdade é que 
o pobre de hoje que ganha R$ 3 mil paga, proporcional-
mente, mais do que alguém que ganha R$ 100 mil. Ele 
paga até , porque quem ganha muito paga pouco;  quem 
ganha muito recebe como dividendo, recebe como lucro, 
recebe como qualquer coisa, para pagar pouco imposto 
de renda”, analisou o presidente. 

Matéria de CapaMatéria de Capa
Governo cria 

comissão 
para debater 

valorização do
saLÁrIo mínImo

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva se reuniu com sindicalistas no Palácio do 
Planalto, em Brasília, para ouvir as demandas da 
classe trabalhadora. No encontro, representantes 
das centrais sindicais propuseram um salário míni-
mo de R$ 1.343,00. O ministro do Trabalho e Em-
prego, Luiz Marinho anunciou o valor de R$ 1.302,00.
Lula pediu paciência aos trabalhadores e defen-
deu uma política de valorização do salário míni-
mo. “Estou sentindo que vocês estão com sede 
de democracia, com sede de participação. Porque 
vocês sabem que a gente não pode fazer tudo de 
uma vez ou em uma única hora só”, comentou.

Na ocasião, ele assinou a criação de um grupo 
de trabalho permanente para estabelecer uma 
política de valorização do salário mínimo. Agora, 
a previsão é, em até 45 dias, para elaboração de 
uma proposta política de valorização do mínimo, 
na expectativa de ter o novo valor apresentado no 
dia 1º de maio, quando se comemora o Dia do 
Trabalho. Até esse tempo, o governo deve apre-
sentar a norma para o reajuste do salário mínimo 
nos próximos anos. 
O Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e 
Mauá esteve representado pelo seu presidente 
Cícero Firmino Martinha. 

Em sua fala, o ministro Marinho também destacou o 
fortalecimento dos sindicatos no atendimento das ne-
cessidades dos trabalhadores. “Teremos mais dois gru-
pos de trabalho: valorização da negociação coletiva e 
da reorganização para fortalecimento dos sindicatos 

brasileiros. Porque um processo democrático necessita 
de sindicatos fortes. E outro grupo de trabalho, igual-
mente importante, é para construirmos o processo de 
regulação e regulamentação para trabalhadores e tra-
balhadoras das plataformas de aplicativos”, descreveu.

sindicato forte e ajuda aos informais

Em encontro com sindicalistas, governo  
prevê mudanças na lógica do IR
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BAIXE SUA CARTERINHA 
DIGITAL DO SINDICATO

ATENDImENTO 
COmpLETO AOS 

ASSOCIADOS

Aponte a Câmera do Celular no
QR Code e baixe o aplicativo! /Metalurgicos.SA.MA@sindmetalsa(11) 97522-4886

www.sindmetalsa.org.brSiga nas 
redes, 

informe-se, 
associe-se!

a ForÇa do 
sIndIcato

estÁ na sua 
PartIcIPaÇÃo!

#SINDICALIZADO



O que rola nas Fábricas

Com as metas superadas, os metalúrgicos e metalúrgi-
cas na Dal Pino, em Santo André, atingiram 15,97% aci-
ma das metas,  ultrapassando os 100%, e conquistando 
a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) no  valor 
de R$ 2.839,36. 
Com a antecipação, em agosto de 2022, foi pago R$ 
500,00 e no mês de fevereiro de 2023, os trabalha-

dores receberão R$ 2.339,36.
“O Sindicato parabeniza os companheiros e compa-
nheiras pelo batimento das metas, que mostram que 
a união dos trabalhadores, junto com o Sindicato, dá 
resultados e traz conquistas”, diz o diretor executivo 
Osmar Fernandes. 

TRABALHADORES SUPERAM METAS 
E PLR CHEGA A R$ 2.839,36

Dal Pino
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eLeIÇões da 

cIPa
Nova Real 

RefRigeRação
Inscrições:

17/01 a 31/01
Eleição:
06/02 

MaRelli 
Inscrições:

18/01 a 01/02
Eleição:
07/02

foRMigaRi ace
Inscrições:

16/01 a 31/01
Eleição:
10/02

StaMpMetal cReSpo
Inscrições:

EncErradas
Eleição:
10/02 

SgS iNduStRial
Inscrições:

01/02 a 15/02
Eleição:
16/02 

Met. guaZZelli
Inscrições:

23/01 a 06/02
Eleição:
17/02

reGuLamento do sorteIo de 
aPartamentos da coLÔnIa FÉrIas

carnaval: 18 a 21/02/2023
1. Data do Sorteio 05/02/2023 às 9h, na Sede do Sindicato em 
Santo André. 
2. O sorteio só será válido para os associados inscritos no prazo 
determinado: De 30/01/2023 a 03/02/2023. 
3. O associado terá direito apenas a um número. 
4. O associado não precisa reservar o período todo em sorteio, 
porém não poderá excluir de sua reserva o dia que é o feriado. 
5. Caso no dia do sorteio o associado e ou cônjuge 
(representante) não estiver presente e for contemplado, perderá 
o direito a reserva. 
6. Não será permitido o repasse de inscrições a outras pessoas, 
portanto se ocorrer do número ser sorteado, este será anulado. 
7. No dia do sorteio haverá uma mesa organizadora para o 
cadastramento do sócio contemplado. Que terá o prazo de 
06/02/2023 a 10/02/2023 para realizar a reserva. 
8. Haverá uma lista de espera caso alguns associados desistam 
da reserva. 
9. O associado que não comparecer ao Sindicato para efetuar a 
reserva no período estipulado perderá o direito para o primeiro 
da lista de espera. 
10. Caso o associado seja sorteado será obrigatória a 
apresentação da ficha de inscrição fornecida no dia da inscrição 
no Departamento de Arrecadação e Cadastro, na Sede em Santo 
André. 
11. Nos dias de reserva dos contemplados no sorteio, o 
associado deverá apresentar os documentos exigidos, conforme 
Regulamento de Reserva. 
12. O associado tem de estar com as mensalidades em dia. 

Boa Sorte!!!!  

Neste ano, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá completará 90 anos de fundação. Na 
história do sindicalismo brasileiro, está entre os mais 
antigos e combativos, com conquistas para uma ca-
tegoria.
Em um momento comemorativo e que coincide 
com o início do governo Lula, que já se reuniu com 
as centrais sindicais e adotou metas para atender às 
demandas consideradas emergenciais para classe 
trabalhadora a exemplo da política de valorização 
do salário mínimo, outro ponto a ser fortalecido, em 
2023, é a sindicalização. 
“Quando um trabalhador fica sócio do sindicato, ele 
fortalece a representatividade na luta para garantir 
avanços e melhorias, assim como na preservação de 
direitos”, afirma o secretário-geral, Manoel do Cava-
co. Ele também destaca os atendimentos disponíveis 
aos associados. “A entidade ainda oferece auxílio ju-
rídico e de orientação médica, entre outros serviços.” 

sindicalização permite
a manutenção da defesa e 

conquistas dos trabalhadores

Veja alguns dos motivos para fazer parte do Sindicato 

• Fortalecimento da Convenção Coletiva, que alcança inúmeros benefícios  
 como licença-maternidade, homologação no Sindicato, adicional noturno,  
 entre outras conquistas.

• Garantia de respaldo jurídico, com atendimento de advogados no auxílio  
 para que os direitos trabalhistas sejam respeitados, em caso de processos,  
 denúncias e ações coletivas.

• Saúde do trabalhador: atendimento com médico do trabalho.

• Colônia de Férias, muito além das assembleias e acordos, o Sindicato  
 oferece qualidade de vida à família metalúrgica.

390
2022

sindicalizados em


