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Licença-maternidade estendida
O que diz a lei: a ampliação da licença de 120 para 180 dias pode ocorrer
quando a gestante trabalha em uma organização cadastrada no Programa
Empresa Cidadã. Atualmente, de acordo com a Receita Federa, ele conta com a adesão de 15.735 empresas
– menos de 10% das que estão aptas a se cadastrar.
Como funciona: há um prazo de até trinta dias após o nascimento do bebê para que a funcionária comunique à
empresa que deseja os dois meses adicionais. Para ter direito ao benefício, ela não pode exercer nenhuma
atividade remunerada durante esse período nem manter a criança em creches ou berçários.

Licença-maternidade
O que diz a lei: todas as mulheres com carteira assinada têm direito a ficar
120 dias consecutivos afastadas de suas funções, recebendo o salário
integral.
Como funciona: a licença pode começar entre o 28º dia antes da data
prevista para o parto e a ocorrência dele. O direito também é válido para
mulheres que adotam uma criança. Nesses casos, porém, a licença varia
de trinta dias (para filhos entre 4 e 8 anos) a 120 dias (par bebês de até 1
ano). Por não serem empregadas nos termos da CLT, estagiárias não podem
usufruir desse benefício. O mesmo se dá se a gravidez ocorre durante o
período de experiência.

Os direitos das mamães

Amamentação
O que diz a lei: as mães que não podem prolongar a licença-maternidade
de 120 para 180 dias têm direito a duas pausas diárias, de meia hora
cada uma, para amamentar o bebê, até que ele complete 6 meses.
Como funciona: por meio de acordo coletivo ou de negociação com a
chefia, algumas mães substituem os intervalos pelo direito de entrar uma
hora mais tarde ou sair uma hora mais cedo do trabalho. Além desse
benefício, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) defende o direito de
que a licença-maternidade de 120 dias seja prorrogada por duas semanas
sempre que o pediatra entender e expressar, via atestado médico, que a
medida é importante para a saúde da mãe ou do bebê. A empresa não é
obrigada a acatar essa ampliação, mas ela é importante para que se
possa dar continuidade à amamentação exclusiva no peito – especialmente
quando a criança é prematura ou tem alguma intolerância ao leite não
materno.

É comum as trabalhadoras grávidas se depararem com muitas dúvidas, como, por exemplo,
quais são seus direitos, como é a licença-maternidade, entre outros. Veja abaixo os principais
questionamentos das trabalhadoras - e também dos trabalhadores: (Fonte: Revista Veja)



Profissionais não CLT
O que diz a lei: em tese, quem trabalha sem carteira assinada não tem direito aos
benefícios reservados às gestantes.
Como funciona: quando a gestante consegue comprovar vínculo empregatício, ela
pode requerer os benefícios. “Esse vínculo é comprovado se ela trabalhar diariamente
ou por alguns dias da semana na empresa, receber salário e tiver um chefe. Outras
provas, como e-mail corporativo e crachá da empresa, ajudam a atestar a relação
entre empregado e empregador”, explica Claudio Peron Ferraz, presidente da
Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Para requerer o benefício, é
importante que a gestante consulte, primeiro, o departamento de recursos humanos
da empresa. Se o direito lhe for negado, ela poderá então pedir a comprovação do
vínculo ao Ministério do Trabalho para exigir, na Justiça, os seus direitos.

Estabilidade no emprego
O que diz a lei: do momento em que a
gravidez é confirmada até cinco meses
após o parto, a funcionária não pode ser
demitida.
Como funciona: a estabilidade é válida
desde que a funcionária não esteja em
período de experiência nem cometa uma
infração considerada grave. Constituem
justa causa problemas como má conduta,
insubordinação, abandono de emprego e
condenação criminal.

Consultas médicas
O que diz a lei: ao contrário da gestante,
que tem o direito de se ausentar do
trabalho pelo tempo necessário para a
realização de, no mínimo, seis consultas
médicas e exames complementares

durante a gravidez, os pais não são amparados pela lei quando precisam
acompanhar o filho menor de idade ao médico.
Como funciona: por bom-senso, algumas empresas adotam como política a
compensação de horas ou abono das faltas.

Licença-paternidade
O que diz a lei: o pai pode passar cinco dias consecutivos em casa para registrar o
bebê e ajudar nos primeiros cuidados com ele. Por enquanto, pais adotivos não
têm direito à licença.
Como funciona: na teoria, os dias são contados a partir do nascimento da criança.
Na prática, pode haver exceções. Se o bebê nascer numa sexta-feira, após o
expediente, costuma-se contar o período a partir de segunda-feira. Caso contrário,
fins de semana são considerados. Tramita no Congresso um projeto de lei que
sugere o aumento da licença de cinco para 15 dias, estendendo o direito aos pais
adotivos. Ainda não há data para votação.

Mãe estudante
O que diz a lei: as estudantes têm o direito de se afastar da sala de aula por 120
dias. Em casos excepcionais, o período de repouso, antes e depois do parto, poderá
ser aumentado.
Como funciona: é possível obter notas com trabalhos realizados em casa e solicitar
a remarcação de provas que tenham ocorrido durante seu afastamento.

Além de oferecer um local
adequado para que as mães
amamentem seus filhos até
que eles completem 6 meses,
as empresas são obrigadas
a oferecer auxílio-creche. Veja
como funciona:

Auxílio-creche
Quem deve oferecer: qualquer
empregador, inde-pendente
do número de funcionários.
Como deve ser: quando a
empresa não possuir uma
creche própria, deverá
oferecer um reembolso. Os
prazos e os valores costumam
ser estipulados em acordos
ou em convenções coletivas.
São eles que definem
também as condições do
auxílio-babá, que, embora
não seja obrigatório, é
oferecido por algumas
companhias. Se na empresa
em que a mulher trabalha
não houver um acordo desse
tipo em vigor, ela deverá
consultar o sindicato de sua
categoria ou, em caso de
queixa, dirigir-se a uma
Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego. Para o
esclarecimento de dúvidas, o
Ministério do trabalho
também disponibiliza o
telefone 158.

Local de
amamentação
Quem deve oferecer: todo
estabelecimento em que
trabalhem pelo menos trinta
mulheres com mais de 16
anos.
Como deve ser: o ideal é que
esse local tenha ao menos
uma poltrona, uma pia (para
higienização das mãos e dos
seios) e uma geladeira, ara
que as mães possam
armazenar o leite.

O direito ao
auxílio-creche


