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Assédio sexual no trabalho

 A divulgação das denúncias de empre-
gadas da CAIXA contra o agora ex-presidente 
do banco, Pedro Guimarães, acenderam o 
alerta sobre um sério problema que vem 
sendo denunciado e combatido pelo Sindica-
to ao longo dos anos: o assédio sexual.

 A prática gera graves danos psicológi-
cos às vítimas e é, sabidamente, um dos gran-
des entraves para o ingresso e o desenvolvi-

mento das mulheres no mundo do trabalho.

 Muitas vezes disfarçado de “brincadei-
ra” ou elogio, o assédio sexual atinge mu-
lheres de todas as idades, classes sociais e 
cargos nas empresas. Por isso, é fundamen-
tal que se construam redes de proteção, 
apoio e espaços para que os casos possam 
ser denunciados garantindo a segurança 
das vítimas.

ASSÉDIO NÃO É ASSÉDIO É

NÃO SE CALE!
Se você está sofrendo com o 

assédio sexual no trabalho, não se 
cale! Denuncie ao Sindicato por 
nossos canais de atendimento, 

seja pelo telefone (31) 3279-7800, 
conversando com um diretor ou 
diretora ou enviando e-mail para 

nosso Fale Conosco:
fale_conosco@bancariosbh.org.br

- Brincadeira

- Cultura Brasileira

- Interesse

- Elogio

- Sedução

- Medo

- Exercício de 
poder

- Trauma

- Intimidação

- Crime

- Limitador

Fonte: Pesquisa “O ciclo do assédio sexual no 
ambiente de trabalho” (LinkedIn e Think Eva).

- Coisa boa

- Parte de ser 
homem

- Parte de ser 
mulher



Publicação do Sindicato dos Bancários de BH e Região-CUT

Negociação com os bancos conquista
avanços no combate ao assédio sexual

O Comando Nacional dos Bancários se reuniu 
com a Fenaban, na terceira rodada de 
negociação da Campanha Nacional 2022, 
para tratar de Igualdade de Oportunidades, 
com foco no combate ao assédio sexual. Os 
bancos prometeram aperfeiçoar as formas de 
prevenção.

A proposta apresentada pela categoria tem 
quatro pontos principais:

1 - Divulgação de cartilhas para o combate ao 

assédio sexual, promovendo formação sobre 
o tema e fornecendo mecanismos de apura-
ção das denúncias de abusos.

2- Acolhimento das denúncias e apuração 
bipartite, banco e Sindicato.

3 - Proteção e assistência às vítimas, com 
período de estabilidade e transferência 
quando necessário.

4 - Punição rígida dos culpados.

Sindicato promove ato contra assédio
moral e sexual em frente a agência da CAIXA

Bancárias e bancários de todo o Brasil realizaram, no dia 5 
de julho, um Dia Nacional de Luta contra o Assédio Moral e 
Sexual. O Sindicato promoveu um ato em frente à agência 
Carmo Sion da CAIXA, em BH, com a participação de repre-
sentantes de outras entidades como Fetrafi-MG, CUT/MG, 
APCEF/MG e Fenae.

Durante a manifestação, as bancárias chamaram atenção 
da população para a gravidade das denúncias e dos casos 
de assédio no ambiente de trabalho, que levam inclusive ao 
adoecimento de trabalhadoras e trabalhadores.

Ao mesmo tempo, foi promovido um tuitaço, que ficou 
entre os assuntos mais comentados do país, com a hashtag 
#BastaDeAssedio

O ASSÉDIO PODE ESTAR MAIS
PERTO DO QUE VOCÊ IMAGINA

POR ISSO, FIQUE ATENTA!
O assédio sexual se manifesta em pequenas atitudes e pode ser
percebido com:

Em pesquisa realizada pela rede LinkedIn em parceria com a Think 
Eva, 10% das entrevistadas dizem não saber se já passaram por algum 
episódio de assédio. Outros 10% afirmaram que não sabem identificar 
situações do tipo em seus ambientes de trabalho. 

- Solicitação de favores sexuais
- Contato físico não solicitado (tocar, apalpar, passar a mão,
encoxar, forçar beijo)
- Impedir a saída da trabalhadora de algum espaço
- Constrangimento e intimidação da vítima
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O silêncio é
aliado do assédio

 Seja por constrangimento ou medo de perder o emprego, 
muitas mulheres ainda convivem com o assédio sexual e não denun-
ciam adequadamente a prática. Pesquisa da LinkedIn e da Think Eva 
mostra que apenas 15% das participantes que presenciaram uma 
situação de violência afirmaram ter auxiliado diretamente a vítima. 
10% afirmaram não ter feito nada.

 É preciso romper o ciclo do silêncio para combater o assédio 
sexual. Enquanto as vítimas sofrem com a perda da autoconfiança e 
de sua saúde mental, muitos agressores mantêm seus empregos, 
suas redes de relacionamentos e carreiras intactos.

Se você for vítima ou presenciar uma
situação de assédio sexual, DENUNCIE!
Procure os canais internos do seu banco e

também o Sindicato pelo Fale Conosco
(fale_conosco@bancariosbh.org.br) ou

pelo telefone (31) 3279-7800.

BASTA!
BASTA! BASTA!

BASTA! BASTA!

BASTA! BASTA!

Projeto “Basta! Não Irão Nos Calar!”
apoia bancárias vítimas de violência

 No dia 13 de julho, o Sindicato lançou o projeto 
“Basta! Não Irão Nos Calar!”, que visa oferecer atendimen-
to e acolhimento a mulheres vítimas de violência domés-
tica e familiar, com assessoria jurídica desde a orientação 
para a procura dos canais e serviços públicos até orienta-
ções sobre questões como guarda dos filhos.

 Esta é mais uma iniciativa dos sindicatos na defesa 
das mulheres, a exemplo do acordo conquistado, em 
2020, para a criação de canais de atendimento nos bancos 
para as bancárias vítimas de violência doméstica.

 Para obter apoio e orientação, as bancárias podem 
entrar em contato pelo Fale Conosco (fale_conosco@ban-
cariosbh.org.br) ou pelo telefone (31) 3279-7800.
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Acesse
vantagens.bancariosbh.org.br
ou escaneie o QR Code abaixo
com a câmera do seu celular

O Clube de Benefícios do Sindicato

Mundo
de Vantagens

Mais de 17 mil lojas
disponíveis por todo o Brasil!

Seja sócia, seja sócio!

Associe-se ao Sindicato e receba seu kit ou
indique para ganhar cartões-presente

Acesse agora:
sindicalizar.bancariosbh.org.br

ou use o qr code abaixo

Tornando-se sócia ou sócio do Sindicato, você 
ganha um Kit do Associado. Não é sorteio!
Basta se associar para receber o seu kit.

Se você já é sócio do Sindicato, indique uma 
bancária ou um bancário para se associar e 
ganhe pontos que se transformam em cartões-
-presente. Para cada indicado que se tornar 
sócio, você ganha R$ 25 para utilizar como 
quiser nas Lojas Americanas.

CONVÊNIOS: MAIS BENEFÍCIOS PARA VOCÊ
Conheça, abaixo, alguns dos convênios para sócias e sócios do Sindicato

e veja todos em nosso site: www.bancariosbh.org.br

Na compra dos óculos completos, ganhe 
20% de desconto à vista ou 15% parcelados 
em até 10 vezes sem juros. Para utilizar o 
desconto, apresente carteirinha de
associado (física ou digital) e
documento com foto.

Perfil Óptico

www.instagram.com/perfiloptico

Estética, Nutrição, Massoterapia, Biomedici-
na e Medicina. Desconto de 20% em 
pacotes e tratamentos estéticos avulsos, 
além de:
- 50% em consultas estéticas*
- 15% em consultas e pacotes com nutricionista
- 30% em consultas biomédicas*
- 10% em procedimentos e pacotes biomédicos
- 10% em consultas e procedimentos médicos

*Se o tratamento for fechado no mesmo dia, 
não há pagamento pela consulta.

Clínica Beleza Saudável

www.belezasaudavelbh.com.br

Empresa líder e pioneira em assessoria 
especializada em Job Hunting/Recoloca-
ção, Coaching e Gestão de Carreira. Sua 
equipe multidisciplinar proporciona 
condições para uma escolha responsável 
pelo melhor caminho a ser trilhado.

Condições especiais para
sócios e dependentes.
Veja a tabela completa
no QR Code:

MBRH
Assessoria em Recursos Humanos

 www.mbrh.com.br

A CVC é a maior operadora de turismo da 
América Latina e tem ampla rede de 
produtos e serviços. Desconto de 4% sobre 
o preço praticado ao público em geral na 
loja do Shopping Contagem, desde que 
estejam incluídos pelo menos três produ-
tos, sendo obrigatório o aéreo e hospeda-
gem, exceto cruzeiros marítimos.

Para aproveitar as condições, apresente a 
carteira de sócio e documento com foto.

CVC
Shopping Contagem

Telefone: (31) 2565-8932

Shopping Contagem


