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METALÚRGICOS DE SANTO ANDRÉ
E MAUÁ GANHAM APLICATIVO

Síndrome de Burnout é 
reconhecida como doença 
do trabalho
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Com 
simples toques 

na tela do celular, 
associados tem 

acesso a serviços
e informações

APP 
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carteirinha virtual 
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Editorial
     

A força e inovação
dos serviços do Sindicato 

na palma da mão
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Associados e associadas do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, 
esta edição do jornal apresenta, de maneira bem detalhada, o aplicativo que vem 
para nos aproximar ainda mais com o dia a dia da categoria.

De nossa perspectiva de liderança que quer tornar o Sin-
dicato eficiente em todas as atuações, o APP é uma fer-
ramenta na renovação do nosso atendimento, bem como 
um motivo de satisfação desta presidência em ver uma 
entidade histórica como a nossa, que segue aos 100 anos 
- passou e sobreviveu por tantos períodos -, e agora neste 
momento de transformação digital, não só busca uma 
constante atualização, como também cria novas condições 
de se organizar junto aos trabalhadores.

A vida moderna que vivemos, sempre com o celular na 
mão, nos dá, a todo instante, novas condições de inte-
ração. Pensando no mundo sindical, que é de lutar por 
melhores condições de trabalho, usar a tecnologia para o 

fortalecimento das bases nas fábricas, com as campanhas 
e ações focadas no interesse do local de trabalho é um 
objetivo que vem sendo consolidado.

Que os frutos desses esforços, em unir as necessidades do 
chão de fábrica com a estrutura sindical combativa, sejam 
revertidos em benefícios para você, metalúrgico, metalúr-
gica, que são o motivo de existir do Sindicato.

O drama das trabalhadoras domésticas

Segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por amostra 
de Domicílios), do IBGE, aproximadamente 6,4 milhões 
de brasileiros trabalhavam em serviços domésticos no 
país em 2019. Neste levantamento, 92% eram mulheres e 

65% negros. Em seguida, no final de 2020, 
1,5 milhão de demissões, reduzindo a 
força de trabalho contratada em 4,9 
milhões. 

Um cenário preocupante de uma ca-
tegoria que convive com maior informali-

dade, tendo corte na renda e alto índice de desemprego. 

Conte com a luta do Sindicato.
O forte abraço da presidência, sempre!

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

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

Que os frutos desses esforços, em 
unir as necessidades do chão de 
fábrica com a estrutura sindical 
combativa, sejam revertidos em 

benefícios para você, metalúrgico, 
metalúrgica, que são o motivo de 

existir do Sindicato.

Para o médico do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e 
Mauá, Dr. Tarcísio Almeida a inclusão é positiva e um divisor de 
águas no atendimento à saúde dos trabalhadores. “Até hoje a 
doença do trabalho era  voltada para a exaustão e as condições 
físicas, com essa mudança, a empresa passa a ser responsável 
pela condição mental do trabalhador”, avalia o especialista. 
Dr. Tarcísio enfatiza as ocorrências mais comuns da doença no 

ambiente de trabalho.  “A exaustão mental está muito ligada ao 
empregador colocar o trabalhador num ritmo excessivo, com co-
brança de produtividade e uma série de exigências”.  O médico 
também relaciona a inclusão da doença com a luta do Sindicato 
pela redução da jornada de trabalho. “A condição saudável por 
meio de uma carga horária adequada é uma bandeira histórica 
do movimento sindical que sempre teve esse entendimento”.

Síndrome de burnout, desencadeada pelo estresse 
crônico, é reconhecida como doença do trabalho 

A OMS (Organização Mundial de Saúde), a partir de janeiro, passa a 
considerar a síndrome de burnout como doença ocupacional. Com efeito, 
agora estão previstos os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários 

garantidos nas outras doenças do trabalho.

•	 AusênciAs	no	trAbAlho
•	 AgressividAde
•	 isolAmento
•	 mudAnçAs	bruscAs	de	humor

•	 irritAbilidAde
•	 dificuldAde	de	concentrAção
•	 lApsos	de	memóriA
•	 dor	de	cAbeçA, enxAquecA

•	 AnsiedAde
•	 depressão
•	 pessimismo
•	 bAixA	AutoestimA

SintOMAS 
típiCOS dA 
SíndrOMe 

de 
burnOut: 



Em sintonia com o mundo de inovações tec-
nológicas que busca soluções e possibilidades 
para o desenvolvimento das sociedades, o Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá 
lança aplicativo - muito funcional e objetivo - , 
que vai facilitar o dia a dia dos associados com os 
serviços requisitados.

Por meio do acesso digital, sócios e sócias tem a 
disponibilidade da carteirinha	digital e acesso 
aos benefícios oferecidos pelo Sindicato, além 
do fortalecimento de vínculo com a entidade, 
visto que mantem o contato com os associados 
onde quer que eles estejam. 

Nesse cenário, cuja comunicação com os asso-
ciados é sempre mais fácil e está sempre à mão, 
novidades também vão surgindo para aperfeiçoar 
a relação entre trabalhadores e Sindicato. “Os tra-
balhadores da categoria vão poder fazer uma pré-
filiação através do app”, diz o diretor Rafael Loyola. 

navegação	
É possível baixar o aplicativo, inicialmente no sis-
tema Android, futuramente no IOS. Para ter aces-
so às ferramentas destinadas no primeiro acesso, 
preencha o campo com seu CPF e clique em 
Login.  Na sequencia abrirá a opção para cadas-
trar senha que, neste primeiro momento, serão 
os seis primeiros dígitos do documento.  Depois 
crie sua senha e retorne à página anterior. Agora 
sim, preencha login e senha e aproveite as facili-
dades do aplicativo.

Assembleia	com	votação	online	
No campo das relações coletivas, para manter 
a base engajada e participativa, a votação das 
assembleias pode ser realizada pelo APP, per-
mitindo ao trabalhador que esteja em outra lo-
calidade, fora da fábrica, vote nas mesmas con-
dições que teria se estivesse presente. 

Logo, uma maneira de inovar as atividades do 
Sindicato, indicando facilidade de acesso aos 
filiados pela tela do celular. Já entre as regras a 
serem seguidas, plataforma digital mantém a se-
gurança do voto dos participantes.

lei	geral	de	proteção	de	dados
O APP está condizente à LGPD que entrou em 
vigor em agosto de 2020 e introduz uma série de 
procedimentos para a segurança e o cuidado de 
informações pessoais por parte de empresas. Lei 
fundamental para garantir a privacidade e o uso 
consciente de dados particulares das pessoas. 
Desta forma, um conjunto de normas regula e 
protege os dados dos usuários.

Matéria de Capa
uM App pArA ChAMAr
de COMpAnheirO! 
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Ferramenta disponibiliza serviços de marcação de 
consulta jurídica, médica, lista de convênios, votação 
de assembleias, reserva na Colônia de Férias, além de 
informações sobre o Sindicato

EntrE as vantagEns Em fazEr partE do sindicato
dos mEtalúrgicos dE santo andré E mauá:

AgOrA, é Só
bAixAr O 
ApliCAtivO. 
Sindicato e 
metalúrgicos 
cada vez mais 
conectados!

Aponte A 
câmerA do 

celulAr no Qr 
code e bAixe o 

AplicAtivo!

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!
Faça parte de uma estrutura sindical firme e histórica na vida dos 
trabalhadores, cuja trajetória caminha rumo aos 100 anos de existência.

• Consulta médica 
• Consulta jurídica

Fortaleça a luta pelos 
direitos e conquistas 

da categoria.
• Colônia de Férias
• Convênio com cursos do Senai



O que rola nas Fábricas
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Maxion

Após assembleia, realizada na tarde da quarta-fei-
ra (25), trabalhadores aprovam, em unanimidade, 

proposta de 11,08% a partir 
de 1º de janeiro, com 26% 
de abono que será pago em 
duas parcelas: 13% no dia 
15 de março e 13% em 29 de 
abril, segundo informações 
do diretor vice-presidente, 
Adilson Sapão.

Waltermic

Trabalhadores aprovam proposta 
da Campanha Salarial negociada 
pelo Sindicato

Mesmo com problemas decorrentes do período de 
pandemia, além da quebra de máquinas, os metalúr-
gicos da Hydro superaram a meta de anos anteriores 
e alcançaram 95,4%. “Com o ótimo resultado, os tra-
balhadores agora aguardam a auditoria que acontece 
na sede da fábrica, em Oslo, capital da Noruega”, 
diz o diretor Romarinho que também informa sobre 
o valor e a data prevista para o pagamento da PLR 
(Participação nos Lucros e Resultado) “R$ 4.483 para 
o dia 31 de março“.

Hydro

Metalúrgicos batem meta 
com 95,04% e conquistam 
PLR de R$ 4.483
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Sindicato organiza assembleia na Waltermic

Abaixo-assinado para compensação de sábados trabalhados 
com desconto em folha de pagamento ganha aprovação de 
98,91% dos trabalhadores

confira	as	alterações	entre	janeiro	e	fevereiro	de	2022

data
22/01 (sábado trabalhado)

05/02 (sábado trabalhado)

19/02 (sábado trabalhado)

28/02 (segunda-feira)

data
28/02 (segunda-feira)

data
28/02 (segunda-feira)

o	que	será	feito?
Será concedido descanso pela empresa por deliberação 

Será descanso com desconto de um dia na folha de pagamento, com 31 dias - Março

Será descanso com desconto de um dia na folha de pagamento, com 31 dias  - Maio

Será descanso com desconto de um dia na folha de pagamento, com 31 dias  - Julho

o	que	será	feito?
Será descanso com desconto de um dia na folha de pagamento, com 31 dias  - Julho

o	que	será	feito?
Será descanso com desconto em banco de horas.

Nota: Mensalistas que trabalham de segunda-feira a sábado, terão a mesma condição 
acima, sendo que os dias 05 e 19 serão com desconto no banco de horas.

funcionários	que	trAbAlhAm	de	segundA-feirA	A	sábAdo	(horistAs)

funcionários	que	trAbAlhAm	de	segundA-feirA	A	sextA-feirA	(horistAs)

funcionários	que	trAbAlhAm	de	segundA-feirA	A	sextA-feirA	(mensAlistAs)

Maior atingido pelos vetos do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) no 
Orçamento de 2022, Ministério do 
Trabalho e Previdência, recriado no fim 
de julho do ano Passado, sofreu um corte 
de R$ 1,005 bilhão do total de R$ 3,184 
bilhões aprovado pelo Congresso.
Com essa decisão do governo, o 

Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), subordinado à pasta, perdeu 
R$ 988 milhões. O valor corresponde 
98,3% de todo o corte que seria 
usado na administração, gestão e 
processamento de dados. Outras áreas, 
a exemplo da fiscalização trabalhista, 
também sofreram vetos.

Vai Vendo Ministério do Trabalho leva tesourada de
R$ 1,005 bilhão nos cortes do Orçamento

r$998
Foi o que perdeu 
o inSS com essa 

decisão do governo

milHÕeS


