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SUPORT-ES EM CAMPANHA CONTRA  
ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NO TRABALHO 

 
O Suport-ES está em campanha contra o assédio moral e 
sexual no ambiente de trabalho. Não aceitamos que 
situações constrangedoras, humilhantes e depreciativas 
estejam presentes em qualquer lugar, menos ainda no 
local de trabalho. 
Infelizmente, essa é uma prática que, em sua maioria, é 
praticada pelos chefes diretos das vítimas, por alguém 
que tenha um cargo mais alto dentro da hierarquia das 
empresas ou por seus próprios colegas de trabalho.  
Mulheres e homens sofrem assédio moral nas relações 
de trabalho, mas as mulheres são as principais acometi-
das por esta forma de violência no ambiente laboral. 
Estudos realizados pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), em parceria com a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da República, demons-
tram que as discriminações e as desigualdades tornam-se 
mais evidentes no espaço social do trabalho, no qual a 
mulher fica relegada ao desempenho de papéis/funções 
outorgados por outras pessoas, sob a ótica de uma ideo-
logia, ainda dominante, de que a divisão de papéis é 
naturalmente determinada pela diferenciação biológica. 
Assim, somado ao gênero, a raça e a etnia são também 
fatores de discriminação, de modo que as mais afetadas 
com o assédio moral são as mulheres negras. Quanto ao 
assédio sexual, caracterizado por comportamentos abu-
sivos como cantadas, propostas indecorosas, também 
são as mulheres as mais afetadas. 
Se você já enfrentou algum tipo de violência com essas 
características, denuncie ao sindicato. 

A B U S O   D E   P O D E R 

SUPORT-ES PERMANENTEMENTE EM DEFESA DO PORTUS E DOS PORTOS PÚBLICOS. 
O PORTUS É PATRIMÔNIO DOS PORTUÁRIOS E OS PORTOS PÚBLICOS DO POVO BRASILEIRO. 

www.suport-es.org.br                             @suport2019  

 

O Senado tem uma cartilha no link 
https://www12.senado.leg.br/institucional/responsabilida
de-social/equidade/pages/comite_/pdfs/cartilha-assedio-
moral-e-sexual-no-trabalho com várias orientações para 

que você identifique e relate esse tipo de abuso.  
NÃO SE CALE! 
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