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Março é mês de luta pelos direitos das mulheres

Mulheres
na luta por
direitos
iguais
Folha Especial do mês da Mulher traz informações sobre
a desigualdade no mercado de trabalho e na categoria, o
dia a dia da trabalhadora metalúrgica e algumas das leis
que protegem os seus direitos
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editorial
Por igualdade de
direitos e oportunidades
Parafraseando a economista e filósofa Rosa Luxemburgo, ‘por um
mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres’, no último domingo, 8 de março, milhares de mulheres
foram às ruas no mundo inteiro para evidenciar a luta por direitos, justiça e, acima de tudo, por RESPEITO.
No Brasil, não foi diferente. Na cidade de São Paulo, debaixo de chuva, trabalhadoras ocuparam a Avenida Paulista com faixas, bandeiras e
cartazes em repúdio às desigualdades e aos retrocessos impostos pelo
governo Bolsonaro nas políticas em defesa dos direitos das mulheres.
Assim como um dia antes, elas ocuparam o centro de Sorocaba.
Direitos como o de receber salários dignos ou pelos menos iguais aos
homens que exercem a mesma função no trabalho. De serem respeitadas
e não sofrerem assédio de qualquer tipo nas ruas e no trabalho. De não
terem medo de serem julgadas pelo que vestem e de andarem nas ruas
sossegadas. Ou mesmo de não morrerem pelo fato de serem mulheres.
A luta por
E quando falamos da vida das mulheres, não se trata apenas do combaigualdade de
te ao feminicídio ou de medidas condireitos é longa
tra a violência, mas sim contra tudo o
e, a cada dia, um
que mata as mulheres, como a Refornovo capítulo é
mas que retiram direitos duramente
escrito
conquistados e dificultam ainda mais
a aposentadoria ou mesmo a falta de
investimento em políticas públicas.
Todos nós, homens ou mulheres, precisamos parar de enxergá-las
como indivíduos fracos e inferiores na sociedade. Não são uma ‘fraquejada’, como já disse o atual presidente. Muito pelo contrário.
A luta por igualdade de direitos é longa e, a cada dia, um novo capítulo é escrito. No mercado de trabalho é nítido que tem muito há muito
a ser feito. Em um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), de
247 mil mulheres entrevistadas, metade perdeu o emprego até dois anos
após terem dado à luz.
Isso é apenas uma amostra de que as leis atuais ainda são insuficientes para assegurar um tratamento igualitário dentro do local de trabalho.
Outro exemplo de retrocesso nas leis que amparam a mulher trabalhadora foi a recente decisão do TST em retirar o direito à estabilidade
gestante em casos de contrato temporário.
Por isso, no mês da Mulher, convidamos todos e todas a se conscientizarem sobre a importância da luta das mulheres por melhores condições de vida e de trabalho. Não é mimimi e sim um desafio de todos por
um País com mais igualdade de direitos e oportunidades.
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Conheça seus

direitos

Ao longo dos anos, além de questões sociais e em busca de igualdade, as mulheres vêm conquistando também direitos que a protegem no local de trabalho, como estabilidade gestante, direito à
amamentar seu filho (a), licença-maternidade, auxílio creche, entre
outros. Por isso, é importante que a trabalhadora conheça seus direitos e, se houver qualquer irregularidade, procure o Sindicato para
tirar dúvidas.
Conheça alguns direitos previstos na Convenção Coletiva de
Trabalho dos Metalúrgicos e em outras ferramentas jurídicas de defesa das mulheres:

Estabilidade gestante
A trabalhadora tem direito à estabilidade no emprego desde a
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, mesmo
que tenha ocorrido a concepção durante o período do aviso prévio indenizado. A CCT prevê a extensão da licença-maternidade
e, por conseguinte, da estabilidade para 6 meses. (Súmula 244,
do TST / Artigo 391-A, da CLT / CCT dos Metalúrgicos)

Proteção à gestante e lactante
A trabalhadora gestante e ou lactante não pode trabalhar em
local insalubre. (CCT dos Metalúrgicos)

Licença-maternidade
A Convenção Coletiva dos Metalúrgicos estende o direito à licença maternidade prevista em lei, que é de 120 dias, para 180
dias. A licença é válida também para casos de adoção, conforme
critérios estabelecidos nas CCTs.

Direito à amamentação
O artigo 396 da CLT prevê o direito a dois descansos, de meia
hora cada um, para amamentar seu filho (a), até que o bebê
complete seis meses. Na CCT dos Metalúrgicos, a trabalhadora
poderá, em comum acordo com o empregador, converter essas
pausas em licença remunerada de 10 a 15 dias, dependendo do
grupo patronal.

Auxílio creche
Empresas que não possuem creches próprias podem optar por celebrar convênio ou reembolsar as despesas por filho (a) - o limite
de idade varia de até 18, 24 ou 36 meses, dependendo do grupo
patronal. Os descontos vão de 20% a 30% do piso salarial por
mês. (CCT dos Metalúrgicos)

Violência doméstica e familiar
A Lei Maria da Penha assegura à mulher em situação de violência doméstica e familiar a manutenção emprego por até seis
meses, quando necessário o afastamento do local de trabalho,
para preservar sua integridade física e psicológica. (Art.9º, §2º,
inciso II, da Lei Federal 11.340/2016)

Estabilidade em casos de aborto
Estende-se de duas semanas (Art. 395 da CLT) para 30 ou 60
dias (conforme o grupo patronal) a garantia ao emprego ou salário à empregada que sofrer aborto comprovado por atestado
médico. (CCT dos Metalúrgicos)

Absorventes de emergência
Enfermarias e caixas de primeiro socorros deverão conter absorventes higiênicos em casos de necessidade da mulher.
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Diretor Executivo:
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Diretor Executivo:
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Sindicato do Metalúrgicos de Sorocaba e Região
Rua Júlio Hanser, 140 - Sorocaba SP - www.smetal.org.br

As íntegras das Convenções Coletivas de Trabalho
estão disponíveis no Portal SMetal. Acesse em:
www.smetal.org.br/convencao-coletiva
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Mulheres metalúrgicas ganham
28,6% a menos que os homens
Fernando Lima, a categoria hoje conta 36.737
trabalhadores, sendo 29.588 homens (80,54%) e
7.149 mulheres (19,46%), espalhadas em diversos setores.
As cinco atividades mais ocupadas por mulheres são: operadora de linha de montagem de
aparelhos eletrônicos (1511); alimentadora de linha de produção (1075); operadora de máquinas
(436); assistente administrativo (397) e auxiliar
de escritório (343).
Segundo o presidente do SMetal, Leandro

Soares, a equiparação salarial e a manutenção e
ampliação dos direitos das trabalhadoras metalúrgicas são pautas do Sindicato.
“Apesar ser uma categoria majoritariamente
composta por homens, em nossas negociações
buscamos sempre observar as particularidades
das mulheres e defendê-las de qualquer tipo de
desigualdade ou assédio no local de trabalho.
Mas, para isso, é importante que elas não se calem e denunciem qualquer tipo de opressão”, afirma o presidente.

Fonte: RAIS / Subseção Dieese dos Metalúrgicos de Sorocaba

A desigualdade entre homens e mulheres no
mercado de trabalho continua. Somente entre as
trabalhadoras e trabalhadores representados pelo
Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região
(SMetal) - produção e administrativo -, as mulheres ganham 28,60% a menos que os homens.
Quando consideramos a média salarial das
metalúrgicas com ensino superior completo, a
diferença aumenta para 32,90%. Conforme dados da Rais/Caged, copilados pelo economista da
subseção Dieese dos Metalúrgicos de Sorocaba,

BRASIL: Em outros setores,
mulheres também têm menores salários
vêm sendo registradas no Brasil desde 2016 também atingem
mais as mulheres (13,1%) do que os homens (10,2%).

No quarto trimestre de 2019, o rendimento mensal médio
das mulheres foi 22% menor do que o dos homens em todo o
Brasil. Entre as mulheres que têm ensino superior, a diferença
foi ainda maior, -38% do que os homens.

O estudo Dieese constatou ainda que a falta de creche é
um grande problema para as mães que precisam trabalhar. Das
mulheres com filhos em creches, 67% tinham trabalho remunerado; já entre as que não conseguiram matricular os filhos,
somente 41% estavam trabalhando.

Segundo o estudo “A inserção das mulheres no mercado de
trabalho”, realizado pelo Dieese, as taxas de desemprego que

A íntegra do estudo está disponível em nosso Portal SMetal:
www.smetal.org.br

Fonte: IBGE

Fonte: RAIS / Subseção Dieese dos Metalúrgicos de Sorocaba

Mesmo estudando mais, as mulheres brasileiras, maioria da
população do país (51,7%), lideram as taxas de desemprego e
ganham menos.
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representatividade

Na fábrica ou no sindicato,
mulheres ocupam espaços
Mesmo cumprindo dupla ou tripla jornada e enfrentando preconceitos, elas não se intimidam
e se tornam importantes lideranças

Lindalva Martins, trabalhadora da Flextronics e dirigente
do SMetal, afirma que, por ser
mulher, é preciso sempre provar
a capacidade. E foi por isso que
ela se envolveu com o sindicato.
“Sempre participei de reuniões
e assembleias em outras categorias. Quando entrei no atual
emprego, encontrei situações difíceis e não tinha nenhuma representante. Então, achei importante ocupar esse espaço para
representar as trabalhadoras”.
Foi a indignação com ambiente de trabalho que também levou Priscila Silva à atuação sindical. Hoje, além de fazer parte da diretoria do SMetal, Priscila é secretária de juventude da
CUT/SP e da direção da Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT. “É uma situação diferenciada uma mulher à frente de negociações e que participa de outras instâncias. Então,
tenho que estudar mais, me informar mais, porque sou muito
mais questionada por ser mulher numa categoria predominante
masculina”, diz ela.
Funcionária da Flextronics
há dez anos, Nazaré Inocência
da Silva, sempre mobilizava as
companheiras quando tinha alguma reivindicação e acabou
indo para a diretoria do SMetal depois de dois mandatos na
CIPA e como brigadista. “Sempre tentam dizer que nós, mulheres, somos frágeis, que não
damos conta do trabalho, mas
garanto que damos de dez a zero em muitos homens”.
Nazaré completa que o trabalho junto ao sindicato tem sido
fundamental de mobilizar na fábrica. “Tudo que aprendo eu
procuro levar para minhas colegas de trabalho, para que elas
possam estar informadas e para ajudar a lutar pelos seus direi-

Jornada extensa

Na condição de liberada
para atuação sindical, Priscila
cumpre uma extensa agenda em
prol dos trabalhadores, mas, especialmente, das trabalhadoras.
No segundo mandato como dirigente, ela comenta os desafios
que enfrenta no dia a dia. “Não é fácil, a gente tem filho, outros
afazeres e fica bastante corrido”.
Como Cíntia e Priscila, Lindalva também se desdobra entre
a profissão e ser mãe. “A gente precisa encontrar meios para trabalhar, ter atuação sindical e cuidar dos filhos. É preciso muita
força e garra para dar conta de tudo”.
Nazaré sabe bem o que é isso. Viúva, assumiu sozinha a chefia da casa e a criação dos setes filhos. “A gente tem 15 minutos
de intervalo no trabalho e já corre no celular ver se está tudo
bem em casa. E quando chega, tem um monte de coisa para
fazer. É a segunda jornada de trabalho”.
Cíntia defende que os homens deveriam colaborar mais com
as mulheres em todos os sentidos. E ela está certa. As mulheres
que trabalham fora gastam 95% a mais do seu tempo nos serviços de casa do que os homens. São mais de 21 horas semanais
de tarefas domésticas, o dobro do tempo dos homens.

Apoio e respeito

Todas elas defendem que é preciso maior participação das
mulheres nas lutas por igualdade e respeito. Para Cíntia, é preciso mais valorização. “Somos injustiçadas no trabalho e na sociedade, temos que lutar para ganhar nossos direitos e respeito”.
“Devemos nos informar mais”, aponta Lindalva, “saber dos
nossos direitos e combater essas políticas que tantos nos prejudicam e irão prejudicar também
nossos filhos e netos”.
Priscila lembra que só unidas
os desafios podem ser vencidos.
“Só a ação coletiva faz com o
ambiente de trabalho seja mais
seguro, que possa trabalhar sem
assedio. Só a coletividade garante que a gente possa executar
um bom trabalho e ter uma vida
saudável”. Nazaré corrobora
com a afirmação. “Não podemos desanimar nunca. Se parar,
a situação piora. Temos que nos juntar umas às outras e lutar
sempre”.

Fotos: Foguinho

Representação

tos”. Lindalva conta que é bastante procurada pelas companheiras. “Hoje as mulheres confiam mais na nossa atuação sindical
e fazemos o possível para atuar
no que elas precisam”.

Fonte: Estudo A inserção das mulheres
no mercado de trabalho / Dieese

Quando Cíntia Regina levanta, a madrugada ainda demora para acabar. Às 3h15 começa sua rotina, que vai acabar por
volta das 22 horas. São quase 20h horas por dia, nas quais ela se
divide entre o trabalho numa empresa metalúrgica e os afazeres de casa, mãe e esposa. “A semana é muito corrida. A gente
trabalha boa parte do dia e ainda cuida da casa, da comida, das
roupas, do filho”.
A rotina de Cíntia é a mesma para milhares de mulheres que
trabalham nas empresas metalúrgicas de Sorocaba e região.
São 7.149 delas registradas atualmente, representando apenas
19,46% da categoria. O que as levam a enfrentarem mais desafios que os outros trabalhadores
metalúrgicos.

