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Trabalhadores voltaram a ser recebidos no Palácio do Planalto. 
Foram criadas mesas para discutir a valorização do salário mínimo, a 
regulamentação do trabalho por aplicativos e a negociação coletiva.
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Desmilitarização 
da Funai

O governo Lula deu 
início ao processo 
de desmilitarização 
das coordenações 
regionais da Funai. 
Nos próximos dias, 
o órgão indigenista 
pretende exonerar 
chefes de unidades 
descentralizadas 
escolhidos pelo 
ex-presidente da 
Funai, o policial 
federal Marcelo 
Xavier. 

Regulação 
do trabalho

Após o secretário 
de Economia Soli-
dária do governo 
Lula, Gilberto Car-
valho, afirmar, em 
reunião realizada 
na terça-feira, 17, 
que a regulação 
do trabalho dos 
motoboys é prio-
ridade, lideranças 
dos entregadores 
de aplicativos sus-
penderam a para-
lisação marcada 
para o próximo 
dia 25. 

Ataques à imprensa 
Acolhendo o pedi-
do das entidades 
sindicais dos jor-
nalistas, o ministro 
da Justiça e Segu-
rança Pública, Flá-
vio Dino, anunciou 
a criação do Ob-
servatório Nacio-
nal da Violência 
contra Jornalistas, 
para monitorar 
casos de ataques à 
categoria. 
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Metalúrgicos do ABC se reúnem com Anielle Franco, 
ministra da Igualdade Racial

Diretores dos Meta-
lúrgicos do ABC 
se reuniram ontem 

com a ministra da Igualda-
de Racial, Anielle Franco, 
irmã da vereadora Marielle 
Franco, assassinada em 
2018. Também participou 
da reunião, Roberta Eugê-
nio, secretária executiva do 
Ministério. 

O diretor executivo do 
Sindicato, Aroaldo Olivei-
ra da Silva, parabenizou 
Anielle por ter aceitado 
o desafio de comandar a 
pasta. “Anielle é reconhe-
cida por sua luta em defesa 
do legado da irmã e por seu 
trabalho de liderança na 
periferia. É emblemático e 
essencial ver uma mulher 
negra militante liderando 
esse Ministério em um país 
onde o racismo é estrutural, 
onde a pobreza e o mundo 
precarizado do trabalho 
tem recorte de cor”. 

Dirigentes 
parabenizaram 
a nova ministra 

e trataram da 
luta contra 

o racismo 
estrutural e a 
precarização 
do trabalho “Após tanto descaso com 

o movimento negro por 
parte do governo Bolso-
naro, é importante que o 
Ministério tenha voltado 
para as mãos de quem ver-
dadeiramente está inserida 
tema. Assim se ampliam 
nossas possibilidades de 
diálogo com a pasta. Fize-
mos o convite para que ela 
visite o Sindicato e conheça 
o trabalho da nossa Comis-

são de Igualdade Racial e 
Combate ao Racismo e das 
comissões de cidadania.  Ela 
afirmou que quer dialogar e 
construir política de forma 
conjunta”. 

Nova lei equipara 
injúria racial ao 
racismo 

O presidente Lula assi-
nou no último dia 11 a lei 
que equipara o crime de 

injúria racial ao crime de 
racismo, que é inafiançável 
e imprescritível. Com a 
mudança, o texto inscreve 
a injúria, hoje contida no 
Código Penal, na Lei do 
Racismo. Além disso, cria o 
crime de injúria racial cole-
tiva, caracterizado quando a 
honra de uma pessoa espe-
cífica é ofendida por conta 
de raça, cor, etnia, religião 
ou origem.

Comente este artigo. 
Envie um e-mail para 
dstma@smabc.org.br

Departamento de Saúde do 
Trabalhador e Meio Ambiente

Em 1954 uma dona-
-de-casa de Chicago teve 
uma visão: dia 21 de de-
zembro o mundo acabaria, 
num dilúvio bíblico. Uma 
mensagem marcando data 
e hora foi-lhe entregue por 
uma divindade extrater-
rena chamada Sananda, 
diretamente do planeta 
Clarion. Mas todos aque-
les que acreditassem nela 
seriam salvos por um dis-
co voador.

Ela participava de um 
grupo de estudo de OVNIs, 
onde todos acreditaram 
na história e formaram 
uma espécie de seita para 
se preparar para o dilúvio. 
Muitos tomaram decisões 
drásticas: largaram em-

pregos, famílias, bens ma-
teriais e qualquer elo com 
este mundo terreno.

Um professor de psi-
cologia leu uma nota no 
jornal sobre o culto e se 
interessou pela estória. Ele 
sabia que, quanto maior e 
mais custosa a decisão (em 
termos de tempo, dinheiro, 
esforço ou inconveniência) 
e quanto mais irrevogáveis 
suas consequências, maior 
o apego das pessoas com a 
escolha.

Como seria o compor-
tamento do grupo depois 
que sua previsão se reve-
lasse falsa? Quais seriam 
as reações das pessoas se a 
profecia não se realizasse? 

Na noite do dia 20, Ma-

rion Keech, seus seguido-
res e o infiltrado professor 
reuniram-se em sua casa 
aguardando o cataclisma. 
Próximo à meia-noite, 
todos se livraram dos últi-
mos objetos metálicos (re-
lógios, anéis, correntes), 
que pudessem atrapalhar a 
chegada do seu transporte 
intergaláctico.

Eram 4h da manhã. 
Nem chuva, nem disco 
voador. Marion Keech 
irrompe em prantos, para 
momentos depois receber 
uma nova mensagem de 
Sananda: o grupo reuni-
do havia irradiado tanta 
energia positiva que os 
deuses resolveram poupar 
este planeta. A maioria 

dos presentes acharam 
então, que haveria uma 
segunda vinda, na véspera 
de Natal. Se reuniram e, 
duplamente desiludidos, 
muitos largaram a seita.

Uma situação é idên-
tica a destas pessoas e a 
dos terroristas que depre-
daram em Brasília: uma 
persistente e frustrante 
busca por ordens: eles 
acreditavam que, fazendo 
o que fosse ordenado, con-
seguiriam o intuito, não 
importando quão absurdo 
ou irreal ele fosse. Este 
é o primeiro (e clássico) 
exemplo de dissonância 
cognitiva, assunto que 
continuaremos na próxi-
ma coluna.

DISSONÂNCIA COGNITIVA
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divulgação

Os Metalúrgicos do ABC 
participaram na manhã 
de ontem da plenária do 

presidente Lula com represen-
tantes das centrais sindicais, no 
Palácio do Planalto, em Brasília. 
Na ocasião foram criados grupos 
de trabalho para discutir e propor 
a nova política de valorização do 
salário mínimo, a regulamentação 
de trabalhadores por aplicativos e 
a negociação coletiva. 

O presidente do Sindicato, 
Moisés Selerges, o secretário-geral, 
Claudionor Vieira, e o diretor exe-
cutivo, Aroaldo Oliveira da Silva, 
estiveram na plenária

“Foi um encontro muito im-
portante ao restabelecer o diálogo 
do governo com as centrais sin-
dicais, que não foram recebidas 
nos últimos seis anos. É uma 
demonstração de que os interesses 
dos trabalhadores estarão em pau-
ta, com a valorização do salário 
mínimo para recuperar o poder 
de compra. Os trabalhadores, 
que são a parte interessada, não 
participaram das últimas mudan-
ças que mexeram com direitos, 
como as reformas Trabalhista e da 
Previdência”, afirmou Claudionor. 

“O encontro marca um novo 
momento da história e da vida dos 
trabalhadores, que poderão discu-
tir e encontrar caminhos para o 
conjunto da classe trabalhadora. 
O movimento sindical debaterá e 
apresentará propostas ao governo 
em todas as pautas que forem 
necessárias”, prosseguiu. 

Aroaldo destacou que as três 
mesas instituídas são de grande 

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DISCUTEM SALÁRIO 
MÍNIMO, CORREÇÃO DA TABELA DO IR E DIREITOS COM LULA 

Sindicato participou de plenária das centrais sindicais com o presidente Lula 
e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, no Palácio do Planalto

“Foi um 
encontro muito 

importante. 
uma 

demonstração 
de que os 

interesses dos 
trabalhadores 

estarão em 
pauta”

“Estou fazendo 
um convite 
para que o 

movimento 
sindical 

brasileiro 
ajude o 

governo a 
construir uma 

nova relação 
entre capital 

e trabalho 
e uma nova 

relação de 
direitos”

importância para a classe traba-
lhadora. “Começando pelo salário 
mínimo, que puxa todos os salá-
rios e faz a renda média crescer, o 
trabalhador por aplicativo, que é o 
mais precário hoje no país ao ficar 
a mercê das plataformas digitais, 
e a melhoria da relação capital e 
trabalho, que é fundamental para 
avançar na qualidade do emprego 
e da renda no Brasil”. 

“O presidente Lula falou 
sobre a correção da tabela do 
Imposto de Renda, que é rei-
vindicação antiga do Sindicato 
para o trabalhador não perder 
poder aquisitivo. E o debate mais 
amplo com a reforma Tributária 
para isentar trabalhadores de 
baixa renda e tributar os milio-
nários e bilionários que vivem de 
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renda no país”, contou. 

Ministério do Trabalho
Com a pauta unitária das cen-

trais, cada presidente tratou de um 
tema. O presidente da CUT, Sér-
gio Nobre, parabenizou o governo 
pela retomada do Ministério do 
Trabalho, que havia sido extinto 
no início do governo Bolsonaro. 

“A destruição do Ministério 
estava muito coerente com o que 
pensavam os fascistas, que para 
crescer teria que destruir direitos, 
precarizar, acabar com legislação 
trabalhista e perseguir sindicatos. 
É muito importante que o novo 
Ministério atue junto com outras 
pastas, Fazenda, Planejamento, 
Previdência, Desenvolvimento 
Agrário, para que o crescimento 
venha acompanhado de empregos 
de qualidade, protegidos e com 
organização sindical”. 

Valorização 
do salário mínimo

O ministro do Trabalho, Luiz 
Marinho, ex-presidente dos Meta-
lúrgicos do ABC, ressaltou que o 
objetivo dos grupos de negociação 
é valorizar o trabalho e a proteção 
social. 

Sobre a política de valori-
zação do salário mínimo, disse 
que será preciso respeitar a 
previsibilidade da economia, 
importante para prefeitos, go-
vernadores, governo federal e 
empresariado, para melhorar 
o poder de compra mantendo 

a inflação e o equilíbrio fiscal. 
“Já fizemos uma vez e sabe-

mos que é plenamente possível 
fazer de novo. Vamos construir 
entendimentos e consensos para 
fortalecer o trabalho, a classe 
trabalhadora e, acima de tudo, 
retomar o processo vigoroso de 
geração de empregos e oportu-
nidades”. 

Imposto de Renda
O presidente Lula destacou 

que vai cumprir a promessa de 
valorização do salário mínimo. 
“Se não for para melhorar a vida 
do povo trabalhador, acabar com 
a fome no país, nem estaria aqui”. 

Lula afirmou ainda que quer 
fazer a mudança na tabela do 
Imposto de Renda, já que quem 
ganha menos paga proporcio-
nalmente mais imposto do que 
os ricos no país. “Vamos mudar 
a lógica, diminuir para o pobre e 
aumentar para o rico. É necessário 
briga, convencimento e organiza-
ção da sociedade”, cobrou.  

“O que estamos fazendo é 
apenas o começo de uma nova 
era, nada está pronto, nada está 
acabado. Estou fazendo um con-
vite para que o movimento sin-
dical brasileiro, representando os 
trabalhadores brasileiros, ajude 
o governo a construir uma nova 
relação entre capital e trabalho e 
uma nova relação de direitos para 
o povo trabalhador brasileiro por-
que merecemos ser tratados com 
respeito e justiça”, concluiu Lula. 
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Tribuna Esportiva

PAULISTA
Hoje – 19h30

Ferroviária 
x São Paulo 

Hoje – 21h30

Botafogo-SP 
x Palmeiras 

x

x

Beneficiários do INSS que ganham acima de 1 salário 
mínimo terão reajuste de 5,93% ainda este mês

Valor é 
baseado 

no INPC e 
beneficiários 

começarão 
a receber a 

partir do 
dia 25

Aposentados e pen-
sionistas do INSS 
(Instituto Nacio-

nal do Seguro Social) 
começarão a receber a 
partir do próximo dia 
25, seus benefícios com 
5,93% de reajuste. O valor 
é baseado no INPC do 
ano passado e vale para as 
aposentadorias cujo valor 
é maior que o piso de um 
salário mínimo e que já 
estavam sendo pagas em 
janeiro de 2022.

Para quem ganha o 
salário mínimo, o novo 
valor é R$ 1.302. Porém 
o governo discute com a 
área econômica a possibi-
lidade de elevar esse valor 
para R$ 1.320. Reunido 
com as centrais sindicais, 
o presidente Lula instituiu 
um grupo de trabalho 
para discutir a política de 
valorização do salário mí-
nimo, abandonada pelo 
último governo (confira 
mais na pag. 3). 

Para quem recebe um 
mínimo, os depósitos refe-
rentes a janeiro serão feitos 

entre os dias 25 de janeiro 
e 7 de fevereiro. Segurados 
que recebem acima de um 

salário mínimo terão seus 
pagamentos creditados a 
partir de 1º de fevereiro.

O São Paulo po-
derá contar com as 
estreias dos reforços 
Alan Franco e Seba 
Méndez hoje contra 
a Ferroviária. 

Após a eliminação 
na Copinha, o meia 
Pedrinho e o lateral-
-esquerdo Patryck, 
jogadores do sub-
20 do São Paulo, 
devem ser promovi-
dos ao profissional. 

O Palmeiras deve 
repetir a escalação 
com força máxima 
hoje como prepara-
ção para a final da 
Supercopa do Brasil 
dia 28. 

Matheus Henrique, 
no Sassuolo, da 
Itália, é um dos jo-
gadores na lista de 
possíveis reforços do 
Palmeiras. A estima-
tiva é de cerca de 
R$ 33 milhões. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA TURY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores nas empresas TURY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o número 62.706.981/0001-44, 

com endereço na Avenida Doutor José Fornari, 1264, Ferrazópolis, São Bernardo do Campo, a participarem da assembleia específica presencial, que será realizada, nas dependências da empresa, no dia 19 de janeiro 
de 2023, quinta-feira, às 07 horas. A ordem do dia será: a) participação nos Lucros e Resultados (PLR); b) discussão e deliberação sobre a contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta negociação 
coletiva, visando à celebração da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou não, da empresa; c) apresentação de proposta para celebração de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
estabelecendo a adequação da jornada de trabalho com sábados alternados; d) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho e/ou aditamento; e) outros assuntos de interesse dos traba-
lhadores na empresa. São Bernardo do Campo – SP, 16 de janeiro de 2023. Moisés Selerges Júnior. Presidente.”

Para Adalgisa Francisca Laranjeira Oliveira. Hemocentro São Lucas – Rua Mediterrâneo, 470, Jardim do Mar, São 
Bernardo. De segunda a sexta, das 8h às 16h30. Tel. (11) 3660-5968. 

Para Antônio Mendes da Silva, internado no Hospital de Clínicas de São Bernardo. Hemocentro Regional São 
Bernardo, Rua Pedro Jacobucci, 440, Jd. das Américas (atrás do Poupatempo). De segunda a sábado, das 8h às 15h30. 
Agendamento e requisitos pelo site colsan.org.br. 

Doe sangue

Confira os novos valores

Beneficiários recentes

Para saber qual o valor a 
receber, basta aplicar o índice 
de 5.93%. Veja os exemplos:

Os segurados que começaram a 
receber os benefícios ao longo do 
ano passado terão reajuste menor, 
já que não receberam 12 meses de 
pagamentos. Este percentual, para 
quem começou a receber a partir 
de fevereiro do ano passado, fica 
menor de acordo com o início do 
benefício. Confira a tabela:

Fevereiro: reajuste de 5,23%
Março: reajuste de 4,19%
Abril: reajuste de 2,43%
Maio: reajuste de 1,38%
Junho: reajuste de 0,93%
Julho: reajuste de 0,30%
Agosto: reajuste de 0,91%
Setembro: reajuste de 1,22%
Outubro: reajuste de 1,55%
Novembro: reajuste de 1,07%
Dezembro: reajuste de 0,69%

Teto
• O teto do INSS que em 
2022 era de R$ 7.087,22 
passa a ser R$ 7.507,49

• Se o benefício era de R$ 1.300,00 em 2022, em 2023 será de R$ 1.377,00
• De R$ 1.700 passa para R$ 1.800,81
• De R$ 2.500 passa para R$ 2.648,25

Com informações da CUT


