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Editorial

Um dos assuntos mais noticiados e abordados pela 
grande imprensa, nes-
te começo de man-
dato do governo 
Lula, é a posição 
contrária do presidente em 
relação a taxa básica de ju-
ros da economia mantida 
em 13,75% pelo Banco Cen-
tral, comandado por Rober-
to Campos Neto. 

O que tem chamado aten-
ção é a histeria absurda que jornais como Folha 
de SP e Estadão tratam a opinião de Lula que, 
aliás, venceu a eleição do ano passado com a 
bandeira de que faria o país crescer novamente, 
retomando investimentos públicos e fortalecendo 
programas de transferência de renda aos mais 
pobres, a exemplo do Bolsa Família.

O presidente diz o que a maioria dos brasileiros 
pensa e sente na pele: os juros estão altos no Bra-
sil, prejudicando o crescimento, a produtividade e a 

geração de emprego. A maneira como o BC usa a 
taxa desaquece a economia 
do país. Com juros altos o 
governo tem que gastar mais 
dinheiro para pagar os títulos 
da dívida e o país não cresce. 
É preciso reduzir a taxa de 
juros e baratear o crédito, 

deixando mais barato 
o consumo das famí-
lias e o investimento 
das empresas.

UMA CONTESTAÇÃO ANTIGA
Ao tomar posse pela primeira vez como vice-presi-
dente, em janeiro de 2003, José Alencar, um grande 
empresário, também foi pra cima do BC em busca 
da redução da taxa de juros brasileira, mantida em 
patamar elevado. A partir de 2006, a taxa, que es-
tava em 17,25% ao ano, começou a cair e atingiu 
em julho de 2009 o patamar de 8,75% ao ano.
Conte com a luta do nosso Sindicato. Um forte 
e fraterno abraço desta presidência e diretoria. 
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O presidente diz o que a 
maioria dos brasileiros pensa 
e sente na pele: os juros estão 
altos no Brasil, prejudicando o 
crescimento, a produtividade 

e a geração de emprego. 
Desaquece a economia

Segundo os dados sistema Deter, do Instituto de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), divulgados na sexta-feira (10), os alertas de 
desmatamento na Amazônia Legal em janeiro deste ano 
caíram 61% em relação ao mesmo mês de 2022.

Em janeiro de 2023, esses alertas totalizaram 167 km², a 
quarta menor área já registrada no mês desde 2015, quan-
do começou a série histórica do Deter. Em janeiro do ano 
passado, a taxa foi de 430  km².

Desmatamento na Amazônia
cai 61% em janeiro

LULA, COM RAZÃO,
CRITICA A TAXA DE JUROS 

167km2

430km2
desmatamento 

registrado em janeiro 
de 2022

desmatamento 
registrado em janeiro 

de 2023

Na quarta-feira, 08 de fevereiro, o governo do presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva criou a Comissão Inter-
ministerial Permanente de Prevenção e Controle do 
Desmatamento, que será formada por integrantes de 
19 ministérios.
A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, após a 
primeira reunião da equipe, disse que o grupo vai 
trabalhar com a missão de zerar o desmatamento, 
até 2030, na Amazônia. “Temos uma agenda que 
será perseguida para que a gente faça o controle do 
desmatamento da Amazônia, depois Cerrado e to-
dos os biomas”, afirmou a ministra.

COMISSÃO DE MInISTéRIOS 
vAI COMbATER O 
DESMATAMEnTO

•	Sem	limites	
de idade para o 
titular e o cônjuge

AGORA vOCÊ E SUA FAMÍLIA 
JÁ TÊM UM PLAnO DE SAÚDE

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

• 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:

Planos que 
cabem no seu 

bolso!
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https://www.metalurgicosantoandre.org.br/index.php/nosso-jornal
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A diretoria da Força Sindical, na primeira reunião de 
2023, debateu propostas para política do salário míni-
mo. “Precisamos resgatar a política de valorização do sa-
lário mínimo, que leva em consideração a inflação anual 
somada ao PIB de dois anos anteriores”, defendeu o 
presidente da entidade, Miguel Torres.
Antes, no domingo, 05 de fevereiro, reafirmando a 
necessidade da classe trabalhadora, emitiu uma nota 

de apoio ao engajamento desta luta. “A responsabili-
dade fiscal não pode ser às custas dos trabalhadores 
e da população menos favorecida, economicamente, 
nem tão pouco dos investimentos necessários para 
a reconstrução do País”, diz o texto, assinado pelo 
presidente, Miguel Torres. Em outro trecho: “O salá-
rio mínimo digno é uma forma de distribuir renda e 
diminuir a pobreza no país.” 

No ano em que completa nove décadas de fundação, o 

Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá tem 

tirado fotos históricas do fundo do baú. 

Nesta edição, compartilhamos uma belíssima lembran-

ça com o grande educador, Paulo Freire e o ex-prefei-

to de Santo André, João Avamileno que, juntos com 

o presidente Cícero Martinha, discursaram na Semana 

de Abertura da Escola de Formação Sindical e Centro 

Cultural, Cons-tanti Castellani, em 1988. 

A escola retornava para a sede do Sindicato, onde foram 

ministrados cursos de formação na área sindical e para 

CIPA, assim como instrução técnica e profissional para 

os metalúrgicos.A
rq

ui
vo

 d
o

Si
nd

ic
at

o:
 9

0
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Nesta semana o Sindicato dos Metalúrgicos de 
Santo André e Mauá começou a enviar as pau-
tas de PLR (Participação nos Lucros e Resulta-
dos) para as empresas. Após a notificação da 
entidade sindical, é iniciado o processo de ne-
gociação.  
Na avaliação do presidente Cícero Martinha, a 
expectativa é de fechar bons acordos. “Como 
sempre, vamos lutar por avanços. Temos o en-
tendimento de como essa conquista ajuda a dis-
tribuir renda na base.” Martinha também destaca 
o ganho do próprio empresário. “Hoje, não só 
quem sobrevive no mercado, mas também quem 
fica competitiva, são aquelas empresas que valo-
rizam os trabalhadores na negociação de PLR, 

ganhando na produção e qualidade do material.”  
O vice-presidente Adilson Sapão reforça a im-
portância da mobilização da categoria, junto 
com o Sindicato. “Na hora de discutir as metas, 
montamos a comissão de representação dos tra-
balhadores. Isso é importante na hora de discutir 
as metas, pois é o entendimento de quem acom-
panha o dia a dia da fábrica.”
Cada vez mais, a negociação de PLR é uma das 
principais expectativas da categoria. “O traba-
lhador conta como um 14º salário, uma renda 
extra no orçamento. Por isso, o esforço por essa 
conquista é diário. Somente com a unidade da 
mobilização junto ao Sindicato, a categoria con-
quistará sucesso na PLR”, finaliza Sapão.

Força Sindical reforça a necessidade 
de valorização do salário mínimo

nA LUTA PELA PLR,
negociando com 
as empresas e 
mobilizando os 
trabalhadores
Trata-se de uma conquista que ajuda a distribuir a 
renda na base, diz o presidente Cícero Martinha
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PLR é uma 
conquista dos 
sindicatos com 
muita união dos 
trabalhadores

https://www.metalurgicosantoandre.org.br/index.php/nosso-jornal


O documentário sobre o grupo de rap Racio-
nais MC’s foi lançado pelo streaming em no-
vembro do ano passado. Numa ótima e bem 
sacada produção, o filme conta a história de 
mais de 30 anos de formação do grupo inte-
grado por Mano Brown, KL Jay, Ice Blue e Edi Rock. É um passeio pela grandeza do 
Racionais na cultura do Brasil. 

Já na série ‘Sankofa, a África que te habita’, viajamos 
com o fotógrafo César Fraga e o professor Maurí-
cio Barros, em ritmo de poesia, memória ancestral e 
aventura por   nove países africanos: Cabo Verde, Gui-
né-Bissau, Senegal, Gana, Togo, Benim, Nigéria, An-
gola e Moçambique. Todos conectados com o Brasil. 

SINDICATO é CULTURACULTURA
POVO PRETO NA TELA: 
RACIONAIS E SANKOFA 

NA NETFLIX

O que rola nas Fábricas

Os trabalhadores e trabalhadoras na Marelli Com-
ponentes, em Mauá, elegeram, na terça-feira, 07 de 
fevereiro, os companheiros para compor a CIPA (Co-
missão Interna de Prevenção de Acidentes). Dos nove 
eleitos, todos são sindicalizados.
O diretor-executivo Rafael Loyola lembra que a CIPA é 
uma conquista. “Trata-se de uma evolução na questão 
da saúde do trabalhador. Por isso, é preciso atuar com 

firmeza sobre as necessi-
dades do dia a dia na fá-
brica”.
Já o vice-presidente da CIPA do atual mandato, Tiagui-
nho, reforça a importância da sintonia entre cipeiros e 
Sindicato. “É fundamental que se faça um trabalho em 
conjunto com o Sindicato que, aliás, sempre está à 
disposição dos cipeiros.”

Em clima de diversão, os ci-
peiros eleitos na Tenecco se 
reuniram neste domingo, 12, 
no Clube da Marelli, em Mauá. 
Na pauta, desta vez, churrasco, 

NOvOS CIPEIrOS DE COMPONENTES SÃO ElEITOS

100% CONFrATErNIZAÇÃO

Marelli

Tenecco
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ELEIçõES DA 

CIPA

DAL PINO
Inscrições:

23/01 a 06/02
Eleição:
16/02

SGS INDuStrIAL
Inscrições:

01/02 a 15/02
Eleição:
16/02 

MEt. GuAZZELLI
Inscrições:

23/01 a 06/02
Eleição:
17/02 

SGS
Inscrições:

02/02 a 16/02
Eleição:
24/02 

POLIMEtrI
Inscrições:

24/02 a 10/03
Eleição:
14/03 

PICHININ
Inscrições:

24/02 a 13/03
Eleição:
24/03

Nas festividades de carnaval, a sede do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo An-
dré e Mauá estará fechada de segunda-
feira a quarta-feira da próxima semana. 
O expediente retornará na quinta, dia 23. 

Sindicato não terá 
expediente no Carnaval 

1 - Roberto 56 votos

2 - Marcelinho 54 votos

3 - Fernando 42 votos

4 - Alicate 38 votos

5 - Marcelo 30 votos

6 - Jeferson 26 votos

7 - Dominec 20 votos

8 - Edmundo 17 votos

9 - Menotti 16 votos

Confira os novos 
cipeiros da empresa.

Foram eleitos seis 
titulares e três suplentes. 

família, pagode e futebol. 
“É bom demais compartilhar um dia de folga, com 
os companheiros e companheiras. É um momento de 
lazer, mas fortalece ainda mais a nossa união”, diz o 
diretor Raposão. 

BAIXE SUA CARTERINHA 
DIGITAL DO SINDICATO

ATENDImENTO 
COmpLETO AOS 

ASSOCIADOS

Aponte a Câmera do Celular no
QR Code e baixe o aplicativo!

#SINDICALIZADO

/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!
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