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A pandemia da Covid-19 evidenciou o tamanho da
desigualdade de gênero e de violênica doméstica no Brasil
e no mundo. Para muitas mulheres, principalmente as
pobres que vivem em territórios periféricos e favelados, a
crise sanitária alterou a renda dos núcleos familiares. 
Por outro lado, a violência doméstica aumentou. No Rio de
Janeiro, os casos dobraram, em São Paulo houve aumento
de 30% e na China triplicou.  

Alguns Acordos Coletivos de Trabalho (ACTs) já possuem
cláusulas específicas sobre violência doméstica. Este é o
caso do Sindicato dos Engenheiros no Estado 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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Coronavirus evidencia violência
doméstica e desigualdade estrutural 
de gênero
Simone Baía*

APRESENTAÇÃO
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As mulheres enfrentam complexidades em suas vidas
durante a pandemia tanto no mundo do trabalho como no
lar. Estruturalmente, as mulheres acumulam as tarefas de
cuidado e responsabilidades familiares, acumulando os
trabalhos produtivo e reprodutivo. Segundo o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), antes da
pandemia, as mulheres já gastavam, em média, o dobro de
horas semanais que os homens em atividades com
cuidados com pessoas e com a casa – 21,3 horas semanais,
as mulheres; 10,9 horas semanais, os homens. 

Em nossa categoria da engenharia, temos muitas mulheres
trabalhando em atividades presenciais essenciais, como a
construção de hospitais de campanha, garantia de serviços
essenciais como tratamento de água, geração e
distribuição de energia, produção de respiradores mais
acessíveis, de alimentos seguros e produtos de higiene,
por exemplo. 

Nesses casos, os empregadores têm a obrigação de
disponibilizar condições de trabalho que respeitem a
saúde e a segurança das trabalhadoras, como a
disponibilização de EPI (Equipamento de Proteção
Individual), álcool em gel, entre outras medidas apontadas
nesta publicação. 
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As mulheres em trabalho presencial obrigatório se veem
desamparadas, especialmente as mães, devido à
necessidade das creches estarem fechadas e à falta de
redes de apoio. Já no home office, muitas mulheres sofrem
com a sobrecarga de trabalho e ficam esgotadas
fisicamente e mentalmente. Isso porque a vida profissional
invade o ambiente privado. 

Muitas de nós temos que dividir o único computador da
casa com as aulas virtuais dos filhos ou somos
interrompidas do trabalho pelas tarefas domésticas e
responsabilidades familiares com o agravante de nos
mantermos conectadas além da jornada de trabalho. Por
isso, os sindicatos mundialmente têm debatido e
defendido o direito à desconexão como cláusula em
negociações coletivas. Hoje, os sindicatos precisam, com
mais veemência, enfrentar o debate de gênero para que
esteja refletido nas negociações coletivas, de modo a
garantir os direitos das mulheres. 



Mais do que isso, é preciso acolher as trabalhadoras
informais, as contratadas via MEI ou PJ que sequer têm
direitos garantidos. O mundo passa por transformações
profundas e temos a responsabilidade de construir frentes
de resistência diante do desmonte dos direitos trabalhistas
e dos direitos das mulheres. 

Simone Baía é engenheira química. Foi coordenadora
do Coletivo de Mulheres e diretora da mulher da
Fisenge na gestões 2014/2017 e 2017/2020

10 de setembro de 2020
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RECOMENDAÇÕES
• Dispensa e licença-remunerada para mulheres vítimas de
violência doméstica;

• Sensibilização interna e campanhas acerca de prevenção
de violência doméstica com divulgação de números e
serviços de atendimento a mulheres;

• Proibição de demissão de gestantes e garantia de
estabilidade de emprego;

• Proibição de dispensa de mulheres com deficiência com
garantia de estabilidade de emprego;

• Possibilidade de flexibilização de horários de reuniões,
para as famílias com filhos em idade escolar, ante a
excepcionalidade do momento, devido às atividades
escolares em meio remoto;

• Dispensa de até 2 dias consecutivos, em caso de
falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou
pessoa que, declarada em sua Carteira de Trabalho e
Previdência Social, viva sob sua dependência econômica;
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• Garantia de dispensa de um dia por ano para
acompanhar filho de até seis anos em consulta médica, de
acordo com art. 473 da CLT; 

• Direito de desconexão;
  
• Teletrabalho estabelecido de forma reversível para
quando terminar o estado de calamidade;

• Incorporação de trabalhadoras terceirizadas e
autônomas nos acordos coletivos;

• Até dois dias para acompanhar consultas médicas e
exames complementares durante o período de gravidez
de esposa ou companheira; 

• Combate aos assédios moral e sexual nos ambientes
virtual e presencial (sensibilização e divulgação de
campanhas);

• Construção de um protocolo de normas éticas sobre
assédio moral e sexual no ambiente virtual;

• Obrigatoriedade do empregador pagar o teste de Covid
para trabalhadores que exercem atividades presenciais;
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• Regulamentação de limites e possiblidades de
responsabilidade sobre custos de aquisição de
ferramentas de trabalho;

• Detalhamento de custos, apontando valores,
equipamentos e manutenção;

• Limitação de horários de trabalho;

• Regulamentação de visitas técnicas para fiscalização pelo
empregador das regras de ergonomia, saúde e segurança
do trabalho, com prévia autorização do empregado;

• Proteção da imagem do empregado, com vedação de
ativação remota da câmera pelo empregador para
qualquer fim;

• Assegurar a possibilidade de comunicação virtual das
organizações sindicais diretamente com a categoria, com
previsão de informação ao sindicato profissional sobre a
contratação de empregados para o teletrabalho e
fornecimento ao sindicato do endereço eletrônico dos
teletrabalhadores;
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• Dispensa de trabalhadores de atividade presencial para
exercer o trabalho remoto em casos de convivência com
pessoas do grupo de risco em casa;

• Disponibilização de computador e telefone funcional,
uma vez que muitos núcleos familiares dividem seus
equipamentos eletrônicos;

• Distribuição de EPI (Equipamento de Proteção Individual)
de acordo com a especificidades de cada mulher no
trabalho presencial;

• Dispensa de trabalhadoras do grupo de risco do trabalho
presencial;

• Criação de um canal interno/ouvidoria de acolhimento
de denúncias de mulheres, preferencialmente formado
por mulheres com o objetivo de garantir a construção de
um espaço seguro e de escuta;

• Garantia do direito ao afastamento do trabalho de
grávidas e puérperas que estão no grupo de risco para
Covid-19, conforme determinação do Ministério da Saúde;
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• Falta justificada de até 3 dias consecutivos, em virtude de
casamento;

• Dispensa, pelo tempo que se fizer necessário, quando,
na qualidade de representante de entidade sindical,
estiver participando de reunião oficial de organismo
internacional do qual o Brasil seja membro;

• Garantia de dispensa de até 3 dias, em cada 12 meses de
trabalho, em caso de realização de exames preventivos de
câncer, devidamente comprovado;

• Falta justificada por um dia, em cada 12 meses de
trabalho, em caso de doação voluntária de sangue,
mediante comprovação; 

• Assegurar comunicação direta com os trabalhadores nos
casos de testagem positiva em seu quadro de
funcionários;

• Garantia de confidencialidade dos nomes de
trabalhadores que testem positivo para Covid-19;

• Dispensa de trabalhadoras com teste positivo para
Covid, sem necessidade de atestado médico;
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• Possibilidade de trabalho remoto para pessoas
responsáveis pelos cuidados de filhos de até 14 anos, uma
vez que não contam com creche ou escola, de acordo com
o Estatuto da Criança e do Adolescente;

• Garantia de licença-maternidade e paternidade para
famílias homoafetivas adotantes, gestantes e não
gestantes e adotantes;

• Dispensa imediata de trabalhadoras com teste de Covid-
19 positivo sem necessidade de atestado;

• Implementação pelo empregador de ergonomia no
ambiente de home office;

• Garantia de licença-paternidade de 5 dias, conforme
Constituição. Por meio de negociação coletiva, defender a
ampliação da licença-paternidade;

• Assegurar até 6 dispensas para realização de pré-natal
para a mulher e 2 para acompanhante.
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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, centro dos casos de
COVID-19 no Brasil, 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 os casos pela internet. Se sofrer, ouvir ou
presenciar casos de violência doméstica, acione os canais
de apoio.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
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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”.

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 180! Disque 190!
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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.
Mas há casos de atividades que estão sendo exercidas de
maneira presencial que poderiam ser realizadas em
modo remoto. 

Por isso, é fundamental que as mulheres que entendem
que sua atividade poderia ser exercida de modo remoto
procurem os sindicatos para que esses conflitos e
negociações sejam mediados.

DIREITOS
TRABALHISTAS NO
TRABALHO PRESENCIAL
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• Disponibilização de Equipamento de Proteção
Individual (EPI) e 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 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.

- 19 -



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. 

A EMPRESA PODE REDUZIR MEU SALÁRIO? E OS
BENEFÍCIOS, COMO VALE-TRANSPORTE E
ALIMENTAÇÃO?
Qualquer alteração de salário, jornada e condições de
trabalho devem ser mediadas pelo sindicato e
homologadas em Acordo, Convenção Coletiva ou termo
aditivo a estes instrumentos. 
Procure o seu sindicato.

COMO FICAM OS DIREITOS
NO HOME OFFICE
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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. 
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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.

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.
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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. Não assine
acordos, termos ou documentos sem a participação do
sindicato.

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.
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Com a ampliação do trabalho home office, é cada vez
mais comum a utilização de videoconferências, lives
(transmissões ao vivo) e envio de mensagens por
aplicativo. Muitas mulheres relatam casos de assédio
sexual no ambiente de trabalho. Nestes casos, procure
imediatamente o seu sindicato para que medidas sejam
tomadas. 

É importante que você converse com pessoas de sua
confiança e estabeleça uma rede de apoio e acolhimento. 

Lembre-se: assédio não é sua culpa.
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ASSÉDIO SEXUAL NO
AMBIENTE VIRTUAL



PLANO DE SAÚDE
Em casos de suspensão de contrato de trabalho pela Lei
14.020/2020, o art. 8º, em seu § 2º prevê que não é
possível retirar o plano de saúde: “Durante o período de
suspensão temporária do contrato de trabalho, o
empregado fará jus a todos os benefícios concedidos
pelo empregador aos seus empregados”. Mas existem
alguns cenários para quem não teve o contrato
suspenso. Se o plano é fornecido pela empresa por ato
unilateral, há a interpretação de que não pode ser
retirado, mas pode haver mudança de operadora, sem
prejuízo para o empregado e seus dependentes.

Agora, se o direito está assegurado por Acordos Coletivo
(ACT) ou Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) não pode
alterar sem respeitar os limites da cláusula negociada.
Por fim, se havia esse benefício assegurado por ACT ou
CCT cuja validade terminou e uma nova norma ainda não
foi negociada, a empresa, em tese, pode cortar, uma vez
que a CLT não obriga o pagamento de plano de saúde.
 
De toda forma, toda mudança trabalhista deve ser
imediatamente comunicada ao sindicato da
categoria. -  25 -



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. 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).

EMPREGADORES PRECISAM
GARANTIR ERGONOMIA NO 
AMBIENTE DE TRABALHO 

HOME OFFICE
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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 haverá garantia de
descanso, prejudicando suas relações sociais, além de
causar sobrecarga de trabalho.

DIREITO À DESCONEXÃO
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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". 

Apesar do art. 61, III da CLT, as novas tecnologias
permitem o controle de horário e, neste caso, se houver
jornada superior à estabelecida no contrato, serão
devidas as horas de sobreaviso ou extraordinárias. 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.
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 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. 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 PORTUGAL
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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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;
internet precária; 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 não-material 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]

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

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.

Grávidas e puérperas estão no grupo de risco para
Covid-19, conforme determinação do Ministério da
Saúde. Veja os principais direitos: 
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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.
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SINDICATOS FILIADOS

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO 
DE MINAS GERAIS
E-mail: sengemg@sengemg.com.br
Telefone: (31) 3271 7355 / (31) 3546-5151
Site: www.sengemg.com.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS DA BAHIA
E-mail: senge@sengeba.org.br
Telefone: (71) 3335-0510
Telefax: (71) 3335-0157
Site: www.sengeba.org.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO
E-mail: senge-es@senge-es.org.br
Telefone: (27) 3324-1909
Site: www.senge-es.org.br
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SINDICATOS FILIADOS

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO 
DE PERNAMBUCO
E-mail: sengepe.adm@gmail.com
Telefone: (81) 3227-1361
Site: www.sengepe.org.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO 
DA PARAÍBA
E-mail: secretariajp@sengepb.com.br
Telefone: (83) 3221-6789
Site: www.sengepb.com.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO
PARANÁ
E-mail: senge-pr@senge-pr.org.br
Telefone: (41) 3224 7536
Site: www.senge-pr.org.br
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SINDICATOS FILIADOS
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO
E-mail: secretaria@sengerj2.org.br 
Telefone: (21) 3505-0700
Site: www.sengerj.org.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO 
DE RONDÔNIA
E-mail: sengero@brturbo.com.br
Telefone: (69) 3224-7407
Site: www.senge-ro.org.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO
RIO GRANDE DO NORTE
E-mail: contato@searn.org.br
Telefone: (84) 99666-5650
Site: www.searn.org.br
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SINDICATOS FILIADOS
SINDICATO DOS ENGENHEIROS
AGRÔNOMOS DE SANTA CATARINA
E-mail: seagro@seagro-sc.org.br
Telefone: (48) 3224-5681 / (48) 3224-3862
Site: www.seagro-sc.org.br

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO 
DE SERGIPE
E-mail: sengese@sengese.org.br
Telefone: (79) 3259-3013
Site: www.sengese.org.br
 
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NA CIDADE 
DE VOLTA REDONDA (RJ)
E-mail: senge-vr@senge-vr.org.br
Telefone: (24) 3343-1606
Site: www.senge-vr.org.br
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SINDICATOS FILIADOS
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NOSSAS REDES SOCIAIS

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

www.fisenge.org.br

@fisengefederacao

www.facebook.com/federacaofisenge


