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SEMPRE LUTAMOS 
PELA JUSTIÇA SOCIAL 
NO IMPOSTO DE 
RENDA

Depois de uma sequência de governos que agiam 
para destruir completamente o mínimo que ainda 
havia de direitos dos trabalhadores, começamos 
o ano com impor-
tantes medidas 
do novo gover-
no Lula que indicam 
melhorias na economia do 
povo brasileiro. Uma delas é 
a correção da tabela do Im-
posto de Renda, após anos 
sem ter reajuste de isenção. 
A última foi em 2016, no 
governo Dilma. 

O presidente Lula confirmou, em janeiro, que será 
corrigida e que a nova faixa de isenção subirá de 
R$ 1.903 para R$ 2.640, um aumento de 38,66%. 
Também disse que a faixa de isenção continuará a 
ser corrigida até chegar aos R$ 5.000.  

Desde 1996, que é o primeiro ano que a tabela 
foi divulgada em reais, a defasagem média é de 
148,1%. Enquanto em 1995, quem ganhava até 
nove salários mínimos era isento do Imposto de 

Renda, até o governo passado, pagava quem rece-
bia um pouco mais de um salário mínimo e meio. 

O movimento sindical sempre foi favorável à cor-
reção do Imposto de Ren-
da em razão das injustiças 
históricas que essa tabela faz 
ao cobrar os trabalhadores 
mais humildes economica-
mente.  Ao iniciar a mudan-
ça na lógica do IR, que sem 

correção achatava a 
renda do trabalha-
dor, Lula atende 

uma reivindicação da 
classe trabalhadora.

A política tributária é um dos principais instru-
mentos de distribuição de renda, por isso, é muito 
bom ver que já nos primeiros meses de gover-no, 
ações importantes estão sendo tomadas. A falta 
de correção da tabela era uma enorme injustiça 
praticada neste país. 

Conte com a luta do nosso Sindicato, o forte e 
fraterno abraço dessa presidência e diretoria. 

Adilson Sapão
VICE-PRESIDENTE 
DO SINDICATO DOS 
METALÚRGICOS DE SANTO 
ANDRÉ E MAUÁ

Cícero Firmino
(Martinha)
PRESIDENTE DO SINDICATO 
DOS METALÚRGICOS DE SANTO 
ANDRÉ E MAUÁ

Ao iniciar a mudança na 
lógica do IR, Lula atende 

uma reivindicação da 
classe trabalhadora, pois 
a não correção achatava 
a renda do trabalhador, 
fazendo uma enorme 

injustiça social.

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

/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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Faça a 
declaração 
no Sindicato

Como acontece todos os anos, na sede do Sin-
dicato, haverá  atendimento para declaração 
do Imposto de Renda 2023. A partir do dia 15 
de março até 31 de maio, no mesmo período 
do prazo estipulado pela Receita Federal, uma 
equipe especializada irá atender não somente 
os associados, mas a população de modo geral.
O experiente assessor contábil Antônio Ro-
berto, o Toninho, destaca que a pessoa que 
teve 12 meses de retenção de salário é obriga-
da a declarar. “Qualquer pagamento realizado 
entre pessoas físicas e jurídicas pode acarretar 

a retenção na fonte no IRPF”, explica. 
“É recomendado nunca deixar para a última 
hora, pois não declarar ou não cumprir o prazo 
limite, gera multa de no mínimo R$ 165,74”, 
alerta a assessora contábil Sandra Matos, que 
também estará trabalhando no serviço reali-
zado no Sindicato.

Quem deve 
declarar o IRPF?

Um dos principais assuntos debatidos pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cam-
panha eleitoral foi a possibilidade de mudar a 
tabela de isenção do Imposto de Renda. Assim, 
eleito, Lula trabalha para cumprir a promessa 
de reajustar a faixa de isentos para quem ganha 
até R$ 5 mil mensais. Uma medida que benefi-
ciaria 28 milhões de brasileiros.
O ministro do trabalho, Luiz Marinho afirmou 
que o governo vai realizar a promessa, mas res-
peitando a responsabilidade fiscal, indicando 
que ela será gradual. “O presidente Lula é mui-
to responsável. O compromisso de isenção para 
até R$ 5 mil é pra valer, acreditamos que é pos-
sível fazer”, declarou.

• Deve declarar o Imposto de Renda em 2023   
 quem recebeu rendimentos tributáveis de mais  
 de R$ 28.559,70 em 2022. 

• Quem recebeu rendimentos isentos, não   
 tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte  
 (como rendimento de poupança ou FGTS) acima  
 de R$ 40 mil no ano passado também é obrigado.

• Contribuintes que tinham, em 31 de dezembro,  
 posse ou prioridade de bens ou direitos acima  
 de R$ 300 mil também precisam prestar contas  
 à Receita. 

• Quem optou pela isenção do imposto sobre a  
 renda incidente sobre o ganho de capital obtido  
 na venda de imóveis residenciais, cujo produto da  
 venda seja destinado à aplicação na aquisição de  
 imóveis residenciais localizados no País, no   
 prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da  
 celebração do contrato de venda. 

Dentre outras regras a consultar com a equipe 
especializada.

1° PASSO PARA 28 MILhõES
DE TRAbALhADORES
FICAREM ISENTOS

MUDANÇA NA TAbELA
DO IMPOSTO DE RENDA

IMPOSTO DE RENDA 2023

80
para sócio

R$

100
para não sócio

R$

Quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.640 a 
partir de maio) não pagará Imposto de Renda. Vale 
a partir de maio, o contribuinte já não terá descon-
tos no seu contracheque. 

Mas nada muda para a declaração de Imposto de 
Renda deste ano. A tabela continua sendo a atual. 
Tem de pagar imposto quem ganhou a partir de 
R$ 1.903,98 por mês em 2022. 

Isenção maior, mas nada muda na declaração de 2023 
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MAIORES INFORMAÇõES: 2534-4097 / 94287-4097
Atendimento: segunda a sexta-feira das 8h às 17h. 2º Sábado do 
mês, das 8h às 12h. Rua Gertrudes de Lima, 202, Centro, Santo André. 



As centrais sindicais determina-
ram que os espaços das colôni-
as de férias de seus sindicatos 
no Litoral Norte de São Paulo 
sejam oferecidos provisoria-
mente para as vítimas das chu-
vas que ficaram desabrigadas.

A orientação foi dada no dia 23 
de fevereiro pelas centrais: 
Força Sindical, CUT, UGT 
(União Geral dos Traba-
lhadores), CTB (Central dos 
Trabalhadores do Brasil), 
CSB (Central dos Sindicatos 
Brasileiros) e Nova Central.

Em nota conjunta, as enti-
dades sindicais cobram dos governantes uma solução 
definitiva para o caos habitacional e social que leva pes-
soas a morar em locais de risco. “É necessário dar um 
basta nessa situação! As Centrais Sindicais, que repre-
sentam mais de 50 milhões de trabalhadores, EXIGEM a 
implantação de um programa habitacional para atender 
os mais necessitados, pois não é possível que o traba-
lhador e suas famílias continuem sendo empurrados para 
as perigosas encostas de morros por falta de um progra-
ma habitacional justo”, diz um trecho do documento.   

De acordo com informações do governo de São Paulo, 
o número de mortos pelas chuvas que atingiram o litoral 
norte do estado no último final de semana já passa de 
50 vítimas. São mais de 4.000 desabrigados e desaloja-
dos na região.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS ME-
TALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
SANTO ANDRÉ E MAUÁ. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AS-
SEMBLEIA GERAL ELEITORAL DE INSTALAÇÃO DO PRO-
CESSO ELEITORAL. Pelo presente edital, ficam convocados 
todos os associados do Sindicato dos Trabalhadores nas In-
dústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de San-
to André e Mauá, conforme artigo 74 do estatuto vigente, para 
se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL DE INS-
TALAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA RENOVAÇÃO 
DA DIRETORIA EXECUTIVA, DOS SUPLENTES DA DIRE-
TORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO FISCAL (TITULARES E 
SUPLENTES) E DOS REPRESENTANTES DA FEDERAÇÃO 
E DA CONFEDERAÇÃO (TITULARES E SUPLENTES) para o 
quadriênio  2023/2027, a ser realizada no dia 03 de Março de 
2023, sexta-feira, às 17:00 horas em primeira convocação e às 
18:00 horas em segunda convocação, na Sede da entidade, 
sito à Rua Gertrudes de Lima, 202 – Centro , Santo André, SP, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Definição 
das datas de votações, sua duração, nomeação e instalação 
da comissão eleitoral e do presidente da comissão eleitoral, 
nos termos estatutários.  Santo André, 28 de Fevereiro de 2023. 
CÍCERO FIRMINO DA SILVA – Presidente

O que rola nas Fábricas

Os metalúrgicos na Benteler, em Santo André, ele-
geram democraticamente companheiros de luta para 
a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes). 
A eleição ocorreu no dia 14 de fevereiro, numa terça-
feira, e foi acompanhada pelo diretor-executivo do 
Sindicato, Osmar Fernandes, que enalteceu a união 
da categoria e a importância de uma CIPA atuante em 
defesa dos trabalhadores. 

“Agora, é hora de uni-
dade entre os cipeiros 
eleitos para que seja 
fortalecida a organização na fábrica, com o apoio do 
Sindicato, em busca de segurança e bem-estar. Assim, 
os trabalhadores ganham mais força para lutar por 
melhores condições de trabalho e combater as situa-
ções que colocam a saúde em risco”, afirma Osmar. 

TRABALHADORES ELEGEM CIPEIROS
Benteler
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TITULARES
1 - Márcio 22 votos

2 - Jean 17 votos

3 - Rildo 15 votos

4 - Max 14 votos

SUPLENTES
5 - Wellington 12 votos

6 - Eraldo 11 votos

BAIXE SUA CARTERINHA 
DIGITAL DO SINDICATO

ATENDImENTO 
COmpLETO AOS 

ASSOCIADOS

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

#SINDICALIZADO

A.L. ALUMÍNIO
Inscrições:

17/02 a 06/03
Eleição:
17/03

MAXDEL
Inscrições:

07/03 a 16/03
Eleição:
22/03 

PICHININ
Inscrições:

24/02 a 13/03
Eleição:
24/03 

C.D. DINIZ
Inscrições:

21/03 a 31/03
Eleição:
10/04

ELEIÇõES DA 

CIPA
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CENTRAIS SINDICAIS AbREM COLôNIAS 
DE FéRIAS PARA APOIO àS víTIMAS DE 

DESLIzAMENTOS NO LITORAL NORTE

4000
desabrigados 
e desalojados 

na região.

São  mais de


