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os poucos, bem devagar diga-se de passagem, a
mulher foi mudando o seu status no mundo, seja na
família, no trabalho, no esporte, em tudo que os
homens sempre dominaram. Temos mulheres “chefes” de
família, executivas de grandes empresas, celebridades no
esporte, dirigindo e atuando como protagonistas na TV
e no Cinema. Mesmo assim, quando alçadas a cargos
de liderança, segundo o IBGE, recebem em torno de
30% menos do que os homens em cargos
semelhantes. No UFC, um dos esportes que
mais pagam, as lutadoras recebem em torno de
um terço do que é pago aos homens.
Recentemente, Meryl Streep – uma das atrizes
mais bem-sucedidas de Hollywood, ganhadora de três
Oscars e 19 vezes indicada ao prêmio –, disse que até
o seu salário é menor do que o de colegas homens.
Isso sem considerar que em várias partes do mundo
a mulher ainda é obrigada a se casar com quem o
pai impuser, ainda é “vendida ou trocada” pela
própria família, tratada como objeto. Para mudar
esse cenário no Brasil e no mundo, é preciso
investir em políticas públicas que retirem as famílias
da condição de miséria que ainda vivem,
possibilitando principalmente maior acesso à
educação e à cultura. Além disso, criar e impor
punições rigorosas às empresas que discriminam
pessoas em razão do gênero e aos pais que permitem a
mutilação física ou psicológica de suas filhas, a exemplo
da Inglaterra, onde os pais podem ser punidos com até
7 anos de prisão quando obrigarem suas jovens filhas a
se casarem com maridos “arranjados”. A permissão da
sociedade para tais atos ainda é uma das maiores travas
à igualdade total entre homens e mulheres!

Lázaro Eugênio
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Após 4 anos de afastamento, trabalhadora
perde auxílio-doença
SEAAC precisou acionar o INSS para transformar o benefício em aposentadoria por invalidez

A

pós 4 anos de afastamento
previdenciário, a trabalhadora
Maria Rodrigues Juliatto, auxiliar
de limpeza, teve seu auxílio-doença
cortado pelo INSS. A partir de laudos
médicos que atestavam sua incapacidade
para o trabalho, o departamento jurídico
do SEAAC acionou o órgão judicialmente
para que a trabalhadora voltasse
a receber seu benefício.

definitivo.”, afirma Guilherme Oliveira
Catanho, advogado do SEAAC. É possível
perceber, assim, um distanciamento
gritante entre a conduta do médicoperito e a realidade do trabalhador, que
merece reparo judicial.
Quando o INSS dá alta a um segurado
sem condições de trabalhar, a única

Na ação instaurada perante
a Justiça Federal contra o
INSS, foi realizada uma perícia
judicial que confirmou que
Maria não estava apta para
voltar ao trabalho, obrigando
a Previdência a conceder sua
aposentadoria por invalidez.
“O INSS trabalha com a
nefasta ‘alta programada’, cuja
previsibilidade de melhora do
segurado nem sempre traduz
a realidade do trabalhador,
ora segurado. Além disso, em
muitos casos, o médico-perito
do INSS concede a ‘alta médica’ ao segurado
mesmo diante de atestados médicos que
indicam a necessidade de manutenção
do afastamento temporário do trabalho
e, às vezes, sugerindo o afastamento

Quantos meses de licença maternidade são
garantidos por lei para a mulher? Existe
licença paternidade?
No serviço público, por meio da Lei
11770/2008, a licença maternidade passou a
ser de 180 dias. Na iniciativa privada, a licença
maternidade obrigatória ainda é de 120 dias,
também podendo ser estendida para 180 dias
mediante a adesão voluntária do empregador
ao Programa Empresa-Cidadã, que dá
incentivos fiscais do governo às empresas
aderentes. Já a licença paternidade é de 5
dias, nos termos do art. 7º, XIX, CF e art. 10,
Parágrafo 1º ADCT, podendo as convenções
coletivas de trabalho aumentar o período. O
Senado Federal aprovou no último dia 03 de
fevereiro a ampliação da Licença Paternidade
para 20 dias, no caso dos empregadores
aderentes ao Programa Empresa-Cidadã.
Falta apenas a sanção presidencial.
Durante este tempo, quais benefícios a mulher
tem?
A trabalhadora tem a remuneração/salário
integral garantida. Em relação aos demais
benefícios (vale refeição e transporte),
via de regra, não são devidos, salvo se a
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solução é mesmo acionar o INSS
judicialmente. O SEAAC conta com
profissionais especializados em Direito
Previdenciário para aqueles que precisam e
devem correr atrás de seus direitos na Justiça.

Convenção Coletiva de Trabalho dispuser
a obrigatoriedade do pagamento do
beneficio no caso de licença maternidade.
O pagamento do salário maternidade é
feito diretamente pelo empregador, que
posteriormente compensa os valores pagos
no repasse ao INSS, destacando que no
caso da licença de 180 dias, os primeiros
120 dias continuam sendo compensados
no repasse ao INSS e os 60 dias restantes
podem ser deduzidos do Imposto de Renda
– IR, devido pela empresa.
Em casos de adoção, a mulher tem direito a
licença maternidade?
Sim, nos casos de adoção a licença é
pelo prazo de 120 dias. A Lei 12873/2013
ampliou o direito à licença maternidade
também ao pai adotante quando a adoção
se der apenas por um indivíduo. Situação
semelhante ocorre quando a mãe vem a
falecer, seja na condição de adotante ou
genitora, nesse caso o pai passa a ter direito
à licença maternidade pelo período total
ou restante que a mãe teria para usufruir.
Quando casados, apenas um dos adotantes
terá direito à licença.

Viva à mulher!

O

dia 8 de Março é, desde
1975, comemorado como Dia
Internacional da Mulher. Na
verdade, a mulher não precisa de um
dia específico, o seu dia deveria ser
todos os dias, pois vive e é atuante
independentemente disso. Na verdade,
nunca tem folga! Mesmo vivendo nessa
dura realidade, ela não deve perder o
seu romantismo. Deve saber transformar
a rotina numa sucessão de novidades e
descobertas, nunca desistindo dos seus
sonhos. Mesmo quando estiver fraca,
deve se mostrar forte e lutar pela sua
independência. Deve de tudo tirar uma
lição de otimismo, pois cada erro que
comete é um ganho de experiência para
transformar em um futuro acerto. Deve
ser resistente nas intempéries da vida,
pois ela própria é vida, tem vida e gera
vida. A mulher inteligente deve fazer
questão de ser considerada com um “vaso
mais frágil”, para ser tratada com respeito,
com carinho e com cuidado. E é nesse
momento que ela mostra a “força” que
tem. Ser forte não significa gritar para ser
ouvida, se isso pode ser feito com uma voz
doce e carinhosa. Não precisa exigir para
conseguir as coisas, se com um jeitinho
especial pode pedir e ser atendida. Não
precisa “enfrentar”, pois a sua força está
na persuasão. Não precisa se “armar”,
pensando que com essa atitude perdeu
a batalha, porque às vezes para ganhar
uma guerra é preciso recuar, se fortalecer
para, então, avançar com mais força, mais
segurança e mais convicção. Por isso, viva
à mulher não somente no
dia 8 de março, não
somente no segundo
domingo do mês de
maio (Dia das Mães),
não somente no dia das
avós, mas sim, viva à
mulher todos os dias,
todas as horas e
todos os minutos,
porque a “mulher” é
“mulher” todo o
tempo.

Sônia Fátima Soares de Freitas
Diretora de Finanças do SEAAC
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De olho
no Português

e você já ficou em dúvida se
deveria ou não usar aspas em
alguma frase, fique calmo. Você
não está sozinho! Este recurso gráfico
é muito utilizado na linguagem escrita
e está condicionado a situações
específicas. Portanto, é importante
aprender quando você deve usá-las e
qual a maneira correta de pontuá-las.

1

As aspas devem ser empregadas
para abrir e fechar citações
“Esquecer é uma necessidade. A vida
é uma louca em que o destino, para
escrever um novo caso, precisa de
apagar o caso escrito.”
(“Verba Testamentária” da obra “Papéis
Avulsos” de Machado de Assis)
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Para exprimir ironia ou conferir
destaque a uma palavra ou expressão
Não sabe nem respeitar os pais, um
“amor” de menino!

4 Para ressaltar a ocorrência de

estrangeirismos no texto, sobretudo
não o itálico não puder ser usado
O “best-seller” do ano foi o livro
daquele escritor gringo que a gente
tanto ama.

5 Se a frase começa e termina com

aspas, o ponto deve ficar dentro das
aspas
“Está morto: podemos elogiá-lo à
vontade.”
(Machado de Assis)
Se a frase não está integralmente
dentro das aspas, a pontuação deve
ficar fora das aspas
Estou de acordo com Machado de
Assis, que dizia sabiamente: “lágrimas
não são argumentos”.

3 Quando

surgirem neologismos,
arcaísmos ou gírias
Ela não gostava muito de português e
vivia trocando as letras no meio das
palavras. Adorava falar “tipo assim”
e “fala sério”, como se não estudasse
horas a fio para aprender a maneira
correta de falar.

Caça-Palavras
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Respostas na página 4

Choque de realidade

P

ensamos
demasiadamente
e agimos muito pouco. Um
trabalhador brasileiro cumpre suas
obrigações sempre. Gostaria da mesma
atitude dos nossos governantes, que
não respeitam nossa moral e dignidade.
Temos hoje em nosso país uma disputa
de vaidade política entre os principais
partidos, que esqueceram das suas
obrigações com a nação e o trabalhador
brasileiro. Esqueceram o básico que
aprendemos na escola desde o início,
que são os três poderes. Pegaram o
legislativo, o executivo e o judiciário
e fizeram uma salada. Nosso país vive
muito mais uma crise política do que
propriamente financeira. Dificuldades,
só conseguimos combater com ação e
disposição, coisa que há muito tempo
não estamos vendo em nossos políticos.
Quando se fala em reforma econômica,
logo vem a velha conversa de cortar
direitos dos trabalhadores, como se o
trabalhador fosse o vilão da história.
Temos que deixar claro para aqueles que
compactuam em extinguir os direitos
trabalhistas que também temos valores,
que trabalhar para alguém não é um
favor, mas sim uma ação de crescimento
econômico para aquele que é beneficiado
com nossos esforços. Vivemos num
mundo repleto de tecnologia, mas
muito mais do que isso, precisamos da
inteligência do ser humano, não podemos
ser vítimas do nosso sistema políticosocial. A vida é composta de planos,
valores e dignidade, caso contrário
não terá valido a pena ter trabalhado
tanto para termos construído família
e preservado conquistas. Trabalhador
brasileiro, seja mais
participativo com o
seu sindicato. Seu
apoio será sempre
uma ação expressiva
em defesa de seus
direitos.

Marcos Costa de Arruda
Presidente do SEAAC de Franca e Região
e Presidente da ASEAAC Associação dos
SEAACs do Estado de São Paulo.
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Não somos minoria!
Juíza da Primeira Vara de Família de Bauru fala sobre a importância da luta pelos direitos das mulheres

D

outora, Juíza da Primeira Vara de
Família de Bauru, mãe e mulher. Ana
Carla Criscioni dos Santos é, sem
rodeios e acima de tudo, mulher. Em cima
de um salto alto e ostentando inteligência
e conhecimento, a Dra. nos recebeu para
provar que a mulher pode e deve ter lugar
de destaque no mercado de trabalho sem
perder sua feminilidade. O mercado, por sua
vez, agradece a competência e a segurança
dessa nova geração de mulheres prontas
para surpreender. Confira!

Como a senhora vê a evolução dos direitos
da mulher na sociedade e o que ainda falta
ser garantido à ela?
A evolução dos direitos da mulher na
nossa sociedade foi rápida apenas no
último século. Eu vejo que nós passamos
toda a história até o começo dos anos 60
quase que da mesma maneira, valíamos o
mesmo que uma cabeça de gado. Depois foi
melhorando e as mulheres começaram a ter
alguma relevância no mercado de trabalho,
até mesmo por causa das grandes guerras
mundiais onde muitos homens morreram.
Nesse contexto, a mulher precisou começar
a trabalhar. No Brasil esse reflexo foi muito
pequeno e nós só ganhamos um pouco
mais de autonomia no começo dos anos 60,
quando teve a Revolução Sexual e também
por força do que aconteceu no exterior.
Porém, isso foi uma revolução de 50 anos
pra cá. Se você comparar a vida de uma
mulher que foi jovem em 1960 e de uma
jovem de hoje, é completamente diferente.
A mulher hoje não é mais educada para se
casar, para ser dona de casa, para ser aquela
moça prendada. Só que o modo com que
os homens respeitam e encaram a mulher
não mudou muito. A mulher acumulou
muitas atividades, foi atrás, buscou respeito
fora do lar, ganhou seu sustento, criou os
filhos, cuidou da casa e até fez questão de
desaprender a cozinhar e costurar - o que
eu acho errado, porque dá pra conciliar
as duas coisas -, mas muitas vezes não é
respeitada dentro de casa. E aí a gente vê
o reflexo aqui nas Varas de Família. Muitas
vezes, mulheres renomadas e respeitadas
profissionalmente vivem um conflito dentro
de casa igual à dona de casa do subúrbio.
Essa questão da dominação masculina
pelo machismo é uma coisa que nós temos
ainda que vencer. O homem, por ser mais
forte fisicamente, ainda tem essa cultura da
dominação, do “é meu, é minha, eu domino,
eu mando”.
Resposta caça-palavras:
Mulher, força, segurança, beleza e carinho.
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“

O que precisamos é
buscar os nossos direitos,
independentemente dos
direitos dos homens

”

É possível sentir que agora as mulheres
não sofrem mais caladas, elas realmente
se posicionam e denunciam?
Sim. Hoje em dia, principalmente por
causa do amparo da Lei Maria da Penha,
as mulheres denunciam e buscam o
apoio da autoridade para se verem livres
da opressão. Às vezes, por medo que um
mal maior aconteça, ao primeiro sinal de
desequilíbrio ou de agressão, a mulher
já busca um amparo da polícia ou do
judiciário para evitar, temendo que isso
vire uma agressão maior. E o que a gente
vê também é que quando as mulheres
chegam a trazer isso ao conhecimento
da Justiça é porque chegou em um nível
de insuportabilidade. Na maioria das
vezes, as mulheres tendem a preservar a
privacidade, não gostam que a coisa venha
à tona.

Os sindicatos têm toda a importância. O
Dia Internacional da Mulher surgiu por
causa de um movimento nos EUA em
busca de melhores condições de trabalho.
Então, os sindicatos protegendo os direitos
trabalhistas acabam por assegurar também
os direitos femininos, como uma jornada
de trabalho justa, a proteção do direito de
amamentar enquanto há a necessidade,
a licença maternidade etc. O que eu falo
sempre é que não dá pra tratar a mulher
igual ao homem e nós mulheres não
devemos buscar isso. Nós não podemos
bradar bandeiras de direitos iguais porque
somos diferentes. O que precisamos é buscar
os nossos direitos, independentemente
dos direitos dos homens. E, se for ver, nós
temos ainda mais direitos, como a licença
maternidade, o direito de amamentar
nosso filho durante um período e etc. Os
sindicados e outros movimentos, então, têm
essa importância porque a união de pessoas
faz com que o pensamento ganhe força.

Existe realmente a necessidade de haver
uma proteção diferenciada e voltada
para a mulher?
Eu vejo com um certo pesar porque eu
não gosto muito dessa história de Dia
Internacional da Mulher. Claro que é
uma data a comemorar, mas só a
minoria tem data comemorativa. É o
Dia da Mulher, Dia do Índio... e,
então, a gente tem que se considerar
uma minoria? Nós não somos.
Somos a maioria no mercado de
trabalho hoje, nas universidades... Isso
não quer dizer que vamos dominar o
mundo e fazer disso aqui um
matriarcado, mas dá para os dois
gêneros viverem pacificamente e se
respeitarem. Porém, essa proteção mais
forte para a mulher é necessária porque,
apesar de sermos a maioria, ainda há
uma certa discriminação em relação à
capacidade intelectual, aos salários, à
divisão de responsabilidades no lar e
outras coisas. Uma legislação
apoiando é essencial para que essa
mulher, que muitas vezes está em
uma situação de opressão e
dominação, se desvencilhe disso tudo.
Qual o papel dos sindicatos e dos
movimentos sociais na defesa dos
direitos da mulher?
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