
Mulheres trabalhadoras ainda 
enfrentam desigualdade nas fábricas

Lei Maria da Penha é insuficiente no 
combate à violência contra mulher

A violência contra a mulher ainda é uma rea-
lidade no Brasil. Dados divulgados pelo próprio 
governo  apontam que em 70% dos casos de 
agressão contra a mulher, quem pratica a violên-
cia é o próprio marido ou companheiro, o que 
torna a agressão ainda mais traumatizante.

Ou seja, a Lei Maria da Penha, considerada 
um das três melhores legislações sobre o tema do 
mundo, é insuficiente para coibir as agressões.

Para que de fato as mulheres se sentissem 
protegidas e motivadas a denunciar seus agres-
sores, seria necessária a implantação em massa 

Você sabia que existem quase  7 mil mu-
lheres que trabalham nas indústrias meta-
lúrgicas de nossa região? É isso mesmo. As 
mulheres representam 15,5% da categoria. 

O problema é que essas trabalhado-
ras recebem salários inferiores aos dos 
homens. Segundo um estudo feito pelo 
Dieese, enquanto o salário médio dos ho-
mens é de R$ 4.396,75, o das mulheres é 
de R$ 3.384,80, em nossa região.

Seja nas grandes ou pequenas empre-
sas, a diferença salarial é vergonhosa. Na 
Embraer, por exemplo, o salário médio 
dos homens é de R$ 3.656,30. Já as mu-
lheres recebem apenas R$ 1.878,31. 

Na GM, a diferença também é gritante: os 
homens recebem, em média, R$ 4.250,15. 
Para as mulheres, a média é de  R$3.078,76. 

É preciso ir à luta por igualdade de direitos
Essa discrepância mostra o quanto as 

mulheres ainda têm de lutar por igualda-
de de direitos. Mesmo porque, o salário 
não é o único problema enfrentado pelas 
mulheres. 

Só para citar alguns exemplos: faltam 
creches gratuitas e de qualidade, a licen-
ça-maternidade de seis meses ainda não 
é uma realidade na maioria das fábricas e 
os casos de assédio moral e sexual no am-
biente de trabalho são frequentes. 

Por isso, nesta Campanha Salarial, as 
trabalhadoras terão de se organizar e lutar  
por ampliação de direitos. 

Mas aqui vai um recado para os ho-
mens: a luta das mulheres deve ser de to-
dos, afinal somos todos metalúrgicos!

Infelizmente, a presidente Dilma 
Rousseff (PT)  deixou em banho-
maria um projeto de lei que deter-
mina a equiparação salarial entre 
homens e mulheres que ocupam a 
mesma função. 

No Dia Internacional da Mulher, 
a presidente desistiu de sancionar 
o projeto e o devolveu ao Senado 
para que seja discutido. Era tudo o 

Dilma, exigimos 
equiparação salarial

que os empresários queriam!
Queremos que a presidente 

aprove o projeto imediatamente, 
equiparando salários de homens e 
mulheres. 

Outra bandeira levantada pela 
CSP-Conlutas e por nosso Sindica-
to é tornar obrigatória a licença-
maternidade de seis meses. Hoje, o 
direito é de apenas quatro meses. 

de delegacias da mulher e de casas-abrigo em 
todo o país. 

A falta de infraestrutura pública deixam as vítimas 
sem ter a quem recorrer para fugir das agressões.

Para garantir essas mudanças, o governo pre-
cisa aumentar os recursos destinados ao comba-
te à violência contra a mulher. Em 2009, foram 
apenas R$ 48 milhões. Em 2010, R$ 17 milhões,  
e apenas R$ 9 milhões no ano passado.

Apesar de uma mulher ocupar a presidência 
do país, as vítimas da violência ainda sofrem com 
o descaso do governo.

Para fortalecer a luta por direitos, o Sindicato vai criar a Secretaria da Mulher Trabalhadora, que funcionará como um 
importante instrumento de organização.   Os primeiros passos já foram dados, com a formação de uma 

Comissão Pró-Secretaria, composta por trabalhadoras de diferentes fábricas. Se você também quer participar, entre em 
contato com a diretora do Sindicato Rosângela Calzavara, pelo telefone 9176-3888.  
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Confira nossas conquistas

Auxílio-creche, inclusive 
para pais.

Ampliação da licença 
para casamento e da 
licença-paternidade.

Ampliação do período 
de ausência justificada.

Necessidades higiênicas: 
as enfermarias e caixas de 
primeiros-socorros de-

verão conter analgésicos e  
absorventes higiênicos.

Equiparação salarial e igual-
dade de oportunidades para 
todos os trabalhadores e 
trabalhadoras. 

Licença-maternidade de 
180 dias, inclusive para 
adotantes.

Exame preventivo contra o 

Ausência 
justificada

180 dias. Para mães 
adotantes ou que 
obtiveram guarda 
judicial, o período 
varia de acordo com 
a idade da criança.

Convênio com 
creches particulares 
ou reembolso até o 
limite de R$ 195,46 
por filho de até 18 
meses.

Vamos à luta pela 
ampliação de 
direitos

Em caso de inter-
nação do filho, a 
ausência do em-
pregado não será 
considerada para 
desconto do descan-
so semanal, feriado, 
férias e 13º. 

180 dias, extensivo 
a mães adotantes

Reembolso até  R$ 
181/mês, por filho, 
até 3 anos, inclusive 
para pai viúvo ou 
separado, ou casado 
desde que a esposa 
ou companheira tra-
balhe e não possua o 
benefício. 

A empregada poderá 
requerer a substitu-
ição dos dois descan-
sos de 30 minutos 
diários, durante seis 
meses,  por  licença 
remunerada de 8 dias 
úteis corridos. 

O trabalhador poderá 
faltar ao serviço, 
sem prejuízo no 
salário, em caso de 
falecimento de sogro 
(2 dias consecuti-
vos) e  internação 
hospitalar do côn-
juge (1 dia),  inter-
nação do filho para 
cirurgia (2 dias). 

Empresas com mais 
de 100 empregados 
poderão prorrogar a 
licença por mais 
60 dias. 

Reembolso até o lim-
ite de R$ 184/mês, 
por filho, de até 18 
meses.

A empregada poderá 
requerer a substitu-
ição dos dois descan-
sos de 30 minutos 
diários, durante seis 
meses,  por  licença 
remunerada de 8 dias 
úteis corridos. 

Em caso de acom-
panhamento a 
internação, consulta 
médica ou compare-
cimento à escola do 
filho, a ausência não 
será descontada, até 
o limite de 3 eventos 
por ano. 

180 dias, extensiva 
a mães adotantes ou 
com guarda judicial 
(de acordo com a 
idade da criança)

Reembolso para 
mães com filhos 
de até 4 anos de 
idade, no valor de 
R$ 397,05 com 
apresentação de 
comprovante e 
R$ 198,53 sem 
comprovante.

A empregada poderá 
requerer a substitu-
ição dos dois descan-
sos de 30 minutos 
diários, durante seis 
meses,  por  licença 
remunerada de 8 dias 
úteis corridos. 

Em caso de inter-
nação do filho, a 
ausência do em-
pregado não será 
considerada para 
desconto do descan-
so semanal, feriado, 
férias e 13º. 

No setor, apenas a 
Embraer já adotou 
os 180 dias, com 
isenção de impos-
tos.

Reembolso até o 
limite de R$ 214,31/
mês, por filho, de 
até 12 meses. Na 
Embraer, o valor é 
superior.

Vamos à luta pela 
ampliação de 
direitos

O trabalhador poderá 
faltar ao serviço, sem 
prejuízo no salário, 
em caso de faleci-
mento de sogro (2 
dias consecutivos) e 
internação hospitalar 
do cônjuge (1 dia). 
Em caso de interna-
ção do filho, a ausên-
cia do empregado 
não será considerada 
para desconto do 
descanso semanal, 
feriado, férias e 13º. 

Recomenda-se que 
as empresas adotem 
a licença de 180 
dias, inclusive para 
mães adotantes

Reembolso até o 
limite de R$ 274,50/
mês, por filho, até 
2 anos, extensivo 
a pai viúvo, sepa-
rado, adotante ou 
biológico.

A empregada pode 
substituir dois 
descansos de 30 
minutos diários, 
durante seis meses,  
por  licença reumu-
nerada de 10 dias 
úteis corridos. 

O trabalhador 
poderá faltar ao 
serviço, sem 
prejuízo no salário, 
em caso de 
falecimento de 
sogro (2 dias 
consecutivos) e  
internação hospi-
talar do cônjuge (2 
dias),  internação do 
filho para cirurgia (2 
dias). 

Direitos já 
conquistados Zona sul Autopeças Máquinas e 

eletroeletrônicos GM Aeronáutico
Trefil, lamin, 
refrig, mat. 

ferrosos

Licença 
maternidade

Auxílio-creche
(para empresas 
que não têm 
creche própria)

Amamentação

Estes são alguns dos direitos que beneficiam principalmente as 
mulheres trabalhadoras,  conquistados, com muita luta

Este ano, vamos à luta por mais direitos
câncer, gratuito.

Garantia de emprego a 
trabalhadoras gestantes.

Ampliação do direito à 
amamentação.

Estabilidade de emprego 
aos trabalhadores 
portadores de HIV.

Estas são algumas de nossas reivindicações que estão na pauta da Campanha Salarial 2012


