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APRESENTAÇÃO FISENGE
Reconstruir a engenharia e o Brasil
no pós-pandemia
Clovis Nascimento*

O mundo do trabalho está mudando. Não apenas pela pandemia do
Coronavirus como também pela intensificação da Indústria 4.0 que
afeta diretamente a engenharia. A Fisenge tem discutido em suas
instâncias os impactos da automação e inteligência artificial nas
nossas profissões e nos direitos. Particularmente, no Brasil, há um
processo de desregulamentação trabalhista, intensificado após o
golpe ao mandato da presidenta Dilma Rousseff. Com a assunção de
Michel Temer à presidência da República, um dos seus primeiros
atos foi pressionar pela aprovação da Emenda Constitucional 95 que
congelou os investimentos em saúde e educação por 20 anos e pela
Reforma Trabalhista, que asfixiou os sindicatos e aumentou a
informalidade no país que já supera 50% em 11 estados, de acordo
com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ainda
segundo o Instituto, atualmente com a pandemia, mais de 40
milhões de brasileiros e brasileiras estão desempregados, ou seja,
quase um quinto do país.
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Diante deste cenário de desemprego e informalidade sem garantia
de direitos, o governo brasileiro barra políticas de proteção social
sob a justificativa de déficit fiscal. O Auxílio Emergencial de R$600 foi
aprovada após pressão da bancada de oposição de esquerda e da
sociedade, uma vez que a proposta do governo era de apenas R$200
e já há o corte pela metade. Países de diferentes continentes do
mundo têm reforçado o papel do Estado nas políticas de
enfrentamento ao Coronavirus como, por exemplo, a efetivação de
renda básica permanente, investimentos públicos em saúde,
moradia, alimentação, infraestrutura, ciência e pesquisa.
A política econômica ultraliberal do ministro Paulo Guedes colocará
o Brasil em patamares de profunda miséria, desestatização das
empresas e dependência geopolítica. Nós, engenheiros e
engenheiras, já sentimos as consequências em nossas vidas,
principalmente os profissionais que são informais, contratados via PJ
ou MEI, sem qualquer garantia salarial ou trabalhista ou mesmo com
redução de remuneração e suspensão de contratos. Todas essas
medidas de retirada de direitos foram propostas pelo governo
federal. Esta cartilha tem o objetivo de elucidar as principais dúvidas
e também de afirmar um projeto de país comprometido com a
democracia, os direitos sociais e trabalhistas, o desenvolvimento
social e a soberania nacional.
Clovis Nascimento
Engenheiro civil e sanitarista e presidente da Fisenge
Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros
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PRINCIPAIS DIREITOS NO
TRABALHO REMOTO
OU HOME OFFICE
Com a quarentena exigida como um dos métodos de não
disseminação do Coronavírus,o teletrabalho (home office) tornou-se
comum para trabalhadores que exercem atividades não essenciais.
No entanto, quais os direitos dos profissionais?
A Reforma Trabalhista - aprovada duranto o governo de Michel
Temer - acrescentou um capítulo específico na CLT sobre
teletrabalho, mas nada acrescentou para a garantia de condições de
trabalho. Pelo contrário, buscou explicitar a exclusão de quem
trabalha neste regime, deixando as pessoas sem direito à hora extra
e ao adicional noturno (art. 62, III da CLT).
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De acordo com o artigo 75-B, a CLT (Consolidação das Leis do
Trabalho) passa a considerar como teletrabalho ''a prestação de
serviços preponderantemente fora das dependências do
empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de
comunicação que, por sua natureza, não se constituam como
trabalho externo''. Para aqueles que nunca desenvolveram
atividades em teletrabalho, a Constituição exige que o empregador
forneça e assegure treinamento adequado frente à realidade de
automação.
O trabalho fora do estabelecimento do empregador não é uma
novidade, uma vez que o art. 6º que previa o trabalho em domicílio é
da CLT tem origem no ano de 1943. Em 2001, uma alteração
normativa acrescentou que os bens concedidos pelo empregador ao
empregado para realização do trabalho não teriam natureza salarial
(art. 458, § 2º da CLT). Já em 2011, uma nova alteração da CLT
acrescentou o parágrafo único ao art. 6º da CLT estabelecendo que
os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e
supervisão se equiparam aos meios pessoais para fins de
reconhecimento do vínculo de emprego. A Reforma Trabalhista
reafirmou esta previsão normativa e acrescentou uma injusta
exclusão do regime de duração do trabalho, com as garantias de
limitação da jornada.
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A jurisprudência trabalhista julga, de forma reiterada, que esta
exclusão do art.61 (II da CLT) somente é admitida quando não
houver possibilidade de controle de horário. Quando existir a
possibilidade de controle de horário, as regras de limitação de
jornada laboral têm que ser observadas. Logo, pode ser reconhecido
o pagamento de horas extras e adicional noturno. Além disso, no
desmonte da legislação trabalhista há o fortalecimento da
negociação individual como princípio, enfraquecendo a capacidade
de reivindicação coletiva e do cumprimento dos direitos.

COMO FICA A MINHA JORNADA
DE TRABALHO?
Se não houver termo aditivo ao seu contrato de trabalho, a jornada
permanece a mesma. De acordo com a CLT, o teletrabalho (home
office) exige um contrato ou termo aditivo que especifique as
condições de trabalho, orientações de ergonomia e de cumprimento
à normas de saúde e segurança do trabalho.
Um dos problemas do teletrabalho é a dificuldade de fiscalização das
condições de trabalho.
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E SE EU FIZER HORAS EXTRAS? ADICIONAL
NOTURNO CONTA?
Depende. Se não for tecnicamente possível contabilizar o horário de
trabalho, é admissível aplicar o art. 62, III da CLT. Quando for
possível controlar o horário de trabalho, existindo meios
tecnológicos para isso, a jurisprudência trabalhista interpreta que é
concebível considerar e determinar o pagamento de horas extras
com adicional de, no mínimo, 50%. Esta insegurança jurídica pode
ser resolvida por meio de diálogo aberto com os sindicatos. Por isso,
o ideal é haver regulamentação por acordo ou convenção coletiva.

MINHAS CONTAS DE LUZ, INTERNET E ÁGUA
AUMENTARAM DURANTE O HOME OFFICE.
COMO FICAM ESSES GASTOS?
De acordo com o artigo 75-D da CLT, as disposições relativas à
responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos
equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e
adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso
de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato
escrito.
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A lei nº 13.467 de 2017 prevê: “as utilidades mencionadas no caput
deste artigo não integram a remuneração do empregado”.
Portanto, se você perceber que suas contas aumentaram, guarde
os comprovantes para possível ressarcimento, caso não haja
previsão de reembolso no acordo escrito. Além disso, procure o
sindicato, para que seja possível resolver a situação por meio de
negociação ou, se não for possível, pelo ajuizamento de ação
trabalhista.

A EMPRESA ME DEU UM NOVO CONTRATO OU
TERMO ADITIVO PARA ASSINAR.
O QUE EU FAÇO?
Procure o seu sindicato, que é a entidade responsável por defender
os direitos da categoria e poderá prestar orientações e também
avaliação jurídica.

POSSO RECEBER LIGAÇÕES AOS FINAIS DE
SEMANA OU FORA DO HORÁRIO DE
TRABALHO?
Não. O que vale é a jornada de trabalho previamente acordada, a
não ser que haja cláusula de sobreaviso. Acordo e convenção
coletiva de trabalho podem dispor sobre o direito à desconexão.
Mesmo para quando não for possível controlar o horário, existe o
direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos
domingos, previsto na Constituição (art. 7º, XV).
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SE EU ME MACHUCAR DENTRO DE CASA
CONFIGURA ACIDENTE DE TRABALHO?
Em caso de acidente de trabalho em sua residência, procure o seu
sindicato para que este possa emitir a CAT (Comunicação de
Acidente de Trabalho). Para as doenças profissionais, será necessário
um laudo médico para estabelecer o nexo causal entre a doença e as
atividades desenvolvidas no trabalho. Mais uma vez, é fundamental
que a previsão de acidente de trabalho conste em Acordo,
Convenção ou Termo Aditivo.
Em casos de licença, vale a regra da Previdência com auxílio-doença.
Para aqueles que nunca desenvolveram atividades em teletrabalho,
a Constituição exige que o empregador forneça e assegure
treinamento adequado frente à realidade de automação.
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DIREITO À DESCONEXÃO
Em alguns países, principalmente na Europa, existe o direito à
desconexão que permite aos trabalhadores a garantia de descanso,
intervalo e de uma jornada regulamentada sem acesso a meios
telemáticos (computador, telefone etc). Com a quarentena, muitos
profissionais relatam a falta de regulação da jornada de trabalho,
com telefonemas e mensagens fora do horário estabelecido em
contrato de trabalho.
A conexão por período indeterminado e sem regulamentação pode
afetar a saúde física e mental do trabalhador. Isso porque não há
garantia de descanso, prejudicando suas relações sociais, além de
causar sobrecarga de trabalho.
De acordo com o artigo 6º da CLT: "não se distingue entre o trabalho
realizado no estabelecimento do empregador, o executado no
domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam
caracterizados os pressupostos da relação de emprego. (...) os meios
telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se
equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e
diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio".
Portanto, se houver jornada superior à estabelecida no contrato, as
horas de sobreaviso ou extraordinárias serão devidas. É
recomendado que o profissional procure o sindicato
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EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL PELO DIREITO
À DESCONEXÃO
Em maio de 2019, a Convenção Coletiva do Banco de Portugal
passou a integrar uma cláusula que estabelece o direito à
desconexão, ou seja, a garantia de proibição do empregador exigir
que o trabalhador se mantenha conectado durante os seus períodos
de descanso. De acordo com o relatório anual do Centro de Relações
Laborais (CRL) de Portugal sobre a evolução da contratação coletiva
em 2018, foi conquistada a garantia do direito do trabalhador à
reserva da sua vida privada, “projetado no respeito pela separação
entre tempo de trabalho e os tempos de não trabalho”.
O Partido Socialista também apresentou uma proposta de “Carta de
Direitos Fundamentais na Era Digital”, que abrange uma série de
questões desde segurança digital, direito à privacidade e até direito à
desconexão.
Já na França, a legislação trabalhista avançou no sentido de aprovar
uma Lei da Desconexão, que começou a valer no início de 2017.
Válida para empresas com 50 ou mais funcionários, a lei ampara os
trabalhadores para não responderem mensagens e e-mails fora do
horário de trabalho.
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Na Alemanha, os sindicatos, principalmente por meio de atuação do
IG Metall, conquistaram por meio de negociação coletiva a inclusão
de cláusulas no acordo.
Na Volkswagen, por exemplo, em 2011, há um bloqueio a
determinados funcionários que proíbe o acesso ao e-mail das 18h15
às 7h. Outras propostas dos sindicatos na Alemanha trazem a
redução da jornada como elemento central para a capacitação dos
trabalhadores e geração de emprego.
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CARTA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NA ERA
DIGITAL EM PORTUGUAL
Artigo 16º - Direito de desligar dispositivos digitais
1. Todos têm o direito de desligar dispositivos digitais fora do horário
de trabalho, por forma a garantir o direito ao descanso e ao lazer, a
conciliação da atividade profissional com a vida familiar, e a
intimidade da vida privada, sem prejuízo dos contatos a realizar pelo
empregador em casos de urgência de força maior ou no quadro de
relações profissionais de confiança pessoal.
2. A política de utilização de dispositivos digitais aplicável às várias
categorias de pessoal, incluindo quem preste serviço à distância,
deve ser definida nos termos do nº 2 do artigo anterior.
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DIREITOS DOS TRABALHADORES EM
ATIVIDADES PRESENCIAIS
A quarentena, devido ao Coronavirus, impõe que atividades
essenciais atuem em pleno funcionamento. A engenharia tem
exercido um papel fundamental na sociedade como, por exemplo,
na produção de respiradores, controle químico de qualidade,
abastecimento e produtos de alimentos seguros e na construção de
hospitais de campanha.
No entanto, os empregadores têm a obrigação de garantir a saúde
e a segurança dos profissionais no ambiente de trabalho.
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RECOMENDAÇÕES
· Disponibilização de máscaras para uso obrigatório em
áreas comuns;
· Intervalo para higienização das mãos antes e depois de cada
atividade;
· Disponibilização de álcool 70% em gel em áreas de circulação,
dispensadores de sabão líquido, papel descartável e lixeiras sem
tampa de acionamento manual;
· Distanciamento de 2 metros por pessoa, controlando o uso do
elevador;
· Ambientes arejados;
· Sensibilização sobre etiqueta respiratória em caso de tosse
e espirro;
· Dispensa, sem necessidade de atestado, de trabalhadores com
sintomas da Covid-19;
· Manutenção de limpeza recorrente a cada três horas;
· Divulgação de materiais educativos sobre as medidas
de prevenção.
Fique atento(a)! Se o(a) profissional apresentar sintomas
de Coronavirus, deve ser imediatamente afastado
de suas atividades sem a necessidade de atestado médico
- 21 -

LEI REDUZ SALÁRIOS E SUSPENDE
CONTRATO DE TRABALHO DURANTE
PANDEMIA
Foi aprovado, no dia 16 de junho deste ano, no Senado, o Projeto
de Lei de Conversão (PLC) nº 15, decorrente da Medida Provisória
(MP) nº 936/2020, que permite a redução de salários e jornada de
trabalho e a suspensão do contrato de trabalho durante o estado
de calamidade pública. O projeto foi sancionado com alguns vetos
na lei nº 14.020, de 2020.
A disposição mais impactante da MP é a possibilidade de redução
de jornada e dos salários dos empregados, em percentual que
pode atingir até 75%. Com a aprovação do Senado, o governo
poderá prorrogar a prerrogativa de suspensão dos contratos de
trabalho e a redução das jornadas enquanto durar o período de
calamidade pública provocado pela pandemia. Além disso, o Poder
Executivo poderá ampliar o prazo máximo dos acordos de redução
salarial por mais 30 dias e de suspensão dos contratos por mais 60
dias. As empresas que aderirem à proposta precisam manter os
empregos pelo dobro do tempo da vigência dos acordos.
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Conforme a lei nº 14.020/2020, o valor que for descontado do salário
do trabalhador será complementado pelo auxílio emergencial a ser
pago pelo Governo Federal, cujo valor será calculado com base na
quantia que o empregado tem direito a receber como segurodesemprego. Essas regras se aplicam a trabalhadores que recebem
até R$ 3.135,00. Os engenheiros têm tido perdas significativas,
chegando à ordem de 70% em alguns casos.
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PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE A
LEI nº 14.020
O QUE É
Propõe a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias ou
redução da jornada e do salário por no máximo 90 dias. Esses
prazos podem ser prorrogados pelo Executivo enquanto durar o
estado de calamidade pública.

PARA QUEM
Trabalhadores com registro em carteira de trabalho. Não vale para
empresas públicas e de economia mista, detentores de mandato
eletivo e para quem recebe BPC ou seguro-desemprego.

GESTANTES
Voltam a receber o salário original se o parto ocorrer durante a
redução ou suspensão do contrato de trabalho. Não poderão ser
demitidas durante o estado de calamidade.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Durante o período de calamidade pública, será vedada a dispensa de
pessoas com deficiência.

RECOLHIMENTO DO INSS
No caso de suspensão temporária do contrato de trabalho, o
empregado poderá recolher o INSS na qualidade de segurado
facultativo até o dia 15 do mês seguinte ao da respectiva
competência.
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FGTS
O benefício emergencial não integrará a base de cálculo do FGTS.

COMO SERÁ A REDUÇÃO DE ACORDO COM FAIXAS
SALARIAS?
No caso de redução de jornada e salário, o auxílio emergencial será
recebido no valor do percentual calculado sobre o valor do segurodesemprego a que teria direito o empregado.

SE REDUZIREM MEU SALÁRIO, TENHO DIREITO À
ESTABILIDADE?
Sim. As empresas que aderirem à proposta precisarão manter os
empregos pelo dobro do tempo da vigência dos acordos.

COMO RECEBEREI REMUNERAÇÃO?
A redução de jornada permitida pelo programa poderá ser de 25%,
50% ou 75%, cujas regras variam de acordo com a faixa salarial do
trabalhador. Em situação alguma, o salário poderá ser reduzido a
valor inferior ao salário mínimo em vigor (R$ 1.045).
Caso a empresa tenha auferido receita bruta superior a
R$4.800.000,00 no ano de 2019 (art. 8º § 5) somente poderá
suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o
pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% do
valor do salário do empregado, durante o período de suspensão
temporária do contrato de trabalho pactuado.
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Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública, o
Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de suspensão
temporária do contrato de trabalho previsto no caput deste artigo,
na forma do regulamento - o que foi feito por meio do decreto nº
10.422, de 13 de julho de 2020.

COMO FICAM OS BENEFÍCIOS COMO VALEALIMENTAÇÃO E PLANO DE SÁUDE?
Mesmo em suspensão de contrato de trabalho, os benefícios são
mantidos. O plano de saúde não pode ser cortado, de acordo com
artigo 8º, &2º da lei 14.020/2020 (conversão da MP 936).

APÓS A PANDEMIA, MEU SALÁRIO E MINHA
JORNADA VOLTARÃO?
Sim. As Medidas Provisórias e a lei nº 14.020/2020 estão limitadas à
regulamentação das condições de trabalho excepcionais no tempo
do estado de calamidade (DL 6/2020).

MEU CHEFE ME APRESENTOU UM ACORDO
INDIVIDUAL. O QUE EU FAÇO?
Procure o seu sindicato. A previsão de acordos individuais viola a
autonomia negocial coletiva agredindo tanto o sistema normativo
brasileiro como a Convenção nº 98 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT). Isso porque há uma desigualdade estrutural em
negociações individuais sem a participação dos sindicatos. As
entidades sindicais podem garantir acordos mais justos e impedir
violações trabalhistas.
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ACIDENTE DE TRABALHO
STF valida Coronavirus como doença do trabalho
Em tempos de Coronavirus, os profissionais que trabalham em
atividades essenciais presencialmente ficam ainda mais expostos.
Muitos engenheiros e engenheiras estão na linha de frente no
enfrentamento à pandemia. No dia 29 de abril, o plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu dois trechos da MP
927/20 que autoriza empregadores a adotarem medidas
excepcionais em relação ao contrato de trabalho durante a
pandemia da Covid-19.
Por maioria, os ministros suspenderam o art. 29 - que estabelece
que o coronavírus não é doença ocupacional - e o art. 31 - que
flexibiliza a atuação dos auditores fiscais do trabalho. Os dispositivos
assim dispõem: "Art. 29. Os casos de contaminação pelo coronavírus
(covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto mediante
comprovação do nexo causal.Art. 31. Durante o período de 180 dias,
contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória, os
Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia atuarão de
maneira orientadora (...)".
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Os empregadores devem garantir condições de trabalho adequadas
como a disponibilização de álcool em gel, higienização frequente de
equipamentos, garantia de intervalos para lavar as mãos e
distribuição de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
O artigo 20 da lei 8.213/91 configura acidente de trabalho os casos
em que a doença resultou das condições especiais em que o
trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente. Em caso
de testagem positiva ao Covid-19 nestas situações específicas de
trabalho, é necessária a emissão de CAT (Comunicação de Acidente
de Trabalho) que pode ser feita pelo sindicato, pelo empregador ou
pelo próprio profissional.
A emissão da CAT assegurará o benefício para afastamento com o
auxílio-doença acidentário ou outros decorrentes do agravamento
desta doença, em caso de invalidez ou morte. Após o afastamento
do trabalho, o profissional terá o direito à estabilidade mínima de 12
meses, conforme Art. 118 da lei 8213/91. É importante guardar
todos os documentos e exames que servirão para a comprovação do
nexo causal, ou seja, para demonstrar que houve relação com o local
de trabalho e/ou a atividade ocupacional.
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Caso o empregador não informe à Previdência Social a ocorrência de
doença profissional ou do trabalho dentro do prazo legal estará
sujeito à aplicação de multa, conforme disposto nos artigos 286 e
336 do Decreto nº 3.048/1999. Deve ser assegurado o direito ao
seguro de doença profissional, nos serviços curativos e serviços de
reabilitação para as pessoas com COVID-19 relacionada ao trabalho,
conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Profissionais com sintomas devem ser afastados imediatamente
sem a necessidade de atestado médico.

PROCURE O SEU SINDICATO!
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ACIDENTE DE TRABALHO
NO HOME OFFICE
- O que acontece se eu me machucar dentro de casa?
- E nos casos de LER (Lesão por Esforço Repetitivo)?
- Meu empregado é obrigado a garantir ergonomia?
- O que fazer em caso de acidente de trabalho?

Não é qualquer acidente ou doença adquirida em casa que terá
caráter de acidente de trabalho ou doença profissional, somente as
que tiverem relação com o trabalho, mesmo que remoto.
A Constituição estabelece que o empregador é responsável por
assegurar a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de
normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, XXII), e no teletrabalho
o ambiente de trabalho foi ampliado, não é restrito ao
estabelecimento da empresa.
O art. 75-E da CLT prevê que o empregador deve instruir os
empregados sobre os cuidados com a saúde. Logo, a empresa deve
orientar o empregado por diversos meios (cartilhas, vídeos e normas
internas), mas existe também o dever de fiscalizar a adoção das
medidas de proteção.
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Doenças profissionais decorrentes de trabalho com recursos
telemáticos (computador, telefone, aplicativos etc) são conhecidas
como LER (Lesão por Esforço Repetitivo), como sinovite, bursite, em
mãos, punhos, cotovelos, joelhos, lesões no ombro, entre outras.
Doenças psíquicas, como fadiga, estresse, depressão, síndrome
de burnout e síndrome do esgotamento profissional também podem
ser consideradas doenças do trabalho.
Já os acidentes em casa por causa do trabalho podem ocorrer por
meio de choques elétricos, incêndios, quedas de cadeiras, entre
outros.
Em todos os casos, na hipótese da empresa negar a emissão de CAT
(Comunicação de Acidente de Trabalho), ficará sujeita à multa e o
sindicato poderá emitir o documento (art. 22, § 2º da lei 8.213/91).
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É necessário que as condições de trabalho e a doença adquirida
sejam documentadas, bem como o laudo médico. Exames,
fotografias e vídeos podem ser utilizados como meio de prova do
acidente decorrente do trabalho, da doença profissional e a
responsabilidade do empregador.
Em analogia ao que ocorre com o Equipamento de Proteção
Individual – se o empregado não utiliza, sem justificativa, estará
sujeito a penalidades disciplinares pelo empregador (advertência,
suspensão do contrato e até justa causa, art. 158 da CLT).
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MULHERES
Desigualdade de gênero, dupla jornada de trabalho,
violência doméstica e direitos das gestantes
Em tempos de pandemia do Coronaviurus, a desigualdade de gênero
e a violência contra a mulher se evidenciam ainda mais. Na China, os
casos de violência doméstica triplicaram. Em São Paulo, durante os
primeiros dez dias de quarentena, as denúncias aumentaram em
30%. Já no Rio de Janeiro, o número dobrou, de acordo com o
plantão da Justiça.
Em situações de emergência e ajuda imediata, as pessoas podem
discar 190. Para notificações, informações de serviços e
encaminhamento dos casos para investigações, disque 180. Além
disso, algumas delegacias da Polícia Civil estão registrando as
ocorrências pela internet. Se sofrer, ouvir ou presenciar casos de
violência doméstica, acione os canais de apoio. Alguns estados
aprovaram leis que garantem a divulgação de cartazes sobre
violência doméstica nos condomínios.
Alguns Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) já possuem cláusulas
específicas sobre violência doméstica. Este é o caso do Sindicato dos
Engenheiros do Paraná (Senge-PR), que assinou com a Companhia
de Saneamento do Paraná (Sanepar), ano passado, um ACT cuja
cláusula 32ª dispõe sobre “licença para empregadas vítimas de
violência doméstica”.
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Segundo o texto, “a Sanepar concederá para empregadas que
venham a ser vítimas de violência doméstica, licença remunerada de
10 (dez) dias a contar do dia subsequente ao fato, mediante a
apresentação do Boletim de Ocorrência, emitido pela autoridade
policial competente”.

Disque 190! Disque 180! Não fique sozinha!

DESIGUALDADE DE GÊNERO
Já em relação ao trabalho doméstico, segundo a Organização
Mundial da Saúde, 70% das mulheres no mundo são trabalhadoras
das áreas de cuidado - saúde e social. No Brasil, 85% de auxiliares e
técnicos de enfermagem são mulheres. Para as engenheiras que
estão no home office, a carga de trabalho triplica e quadruplica com
o acúmulo do trabalho doméstico, estudos, trabalho e atividades
extras.
E ainda lidam com situações como: no meio de uma reunião virtual
de trabalho, os filhos pedem atenção; reuniões de trabalho
agendadas no mesmo horário das atividades escolares; falta de um
computador funcional para usar exclusivamente para o trabalho; as
compras do mercado chegam no momento do trabalho; e mães solo
não têm com quem compartilhar as responsabilidades domésticas e
familiares. Nestes casos, muitas mulheres sofrem com a culpa e a
exaustão física e mental.
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QUAL A DIFERENÇA ENTRE TRABALHO REPRODUTIVO
E PRODUTIVO?
Trabalho produtivo representa a geração de riqueza material e nãomaterial que sustenta a sociedade. [REMUNERADO]
Trabalho reprodutivo é o conjunto de cuidados e dedicação laboral à
sobrevivência humana, como alimentação, educação, relações
sociais. [NÃO REMUNERADO]

O QUE FAZER?
- Nos casos de núcleos familiares com mais de duas pessoas,
compartilhe as tarefas e divida as responsabilidades;
- Dialogue com o seu empregador sobre horários que facilitem a sua
rotina;
- Procure o sindicato de sua categoria.
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DIREITO A ACOMPANHANTE DEVE SER MANTIDO À
GESTANTE NA PANDEMIA
Grávidas e puérperas estão no grupo de risco para Covid-19,
conforme determinação do Ministério da Saúde.
Veja os principais direitos:
- É direito da trabalhadora o afastamento do trabalho;
- O direito a acompanhante deve ser mantido à gestante na
pandemia, de acordo com recomendação da Organização Mundial
da Saúde (OMS);
- Parto seguro é direito! Segundo a OMS, o Brasil tem a 2ª maior taxa
de cesáreas do planeta com 55%, uma das causas da morte materna;
- A gestante que não tiver sintomas de Covid-19 pode manter sua
opção quanto à escolha da instituição para o parto, segundo a
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.
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RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE
- Comunicação efetiva entre os profissionais da saúde e as
mulheres em trabalho de parto;
- Cuidados de maternidade respeitosos, garantindo a dignidade,
privacidade e confidencialidade da mãe, do bebê e da família;
- Ter um acompanhante durante o parto;
- Mobilidade no trabalho de parto, sempre que possível, e posição
de nascimento de sua escolha;
- A mulher em trabalho de parto com tempo de dilatação mais
lenta NÃO deve ser indicador de rotina para determinar se uma
intervenção médica deve ocorrer para acelerar o trabalho de parto.

- 37 -

AÇÕES NO STF E CORREÇÃO DE
DÉBITOS TRABALHISTAS
Às vésperas do recesso do Supremo Tribunal Federal (STF), uma
decisão liminar (ADC 58) provisória do ministro Gilmar Mendes
alterou o índice de correção a incidir sobre débitos trabalhistas
resultantes de condenação judicial, substituindo o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) pela Taxa Referencial
(TR) que é menor.
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) já havia formado maioria em
uma votação sobre a adoção do IPCA-E, mais vantajoso aos
trabalhadores do que a Taxa Referencial (TR), cuja porcentagem
atual é zero.
A Procuradoria-Geral da República recorreu por meio de Medida
Cautelar em Agravo Regimental. Com isso, o Ministro Gilmar Mendes
elucidou na decisão deste recurso que “para que não paire dúvidas
sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais
uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o
regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de
atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz
respeito à parcela do valor das condenações que se afigura
incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de
correção”. Isso significa que as ações seguem seu curso normal.
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Apenas fica suspensa a aplicação do IPCA-E. Portanto, em caso de
condenação, os cálculos podem ser elaborados, podendo haver
penhora de valores ou outros bens, pagamento do valor
incontroverso. Ficam, desta forma, suspensas eventuais diferenças
apuradas nos cálculos pela aplicação do IPCA-e.
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NOSSAS REDES SOCIAIS
@fisengefederacao

www.facebook.com/federacaofisenge

www.fisenge.org.br

fisenge@fisenge.org.br
comunicacao@fisenge.org.br
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