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Data Lista dos locais 

Nome do representante

Não e toleravel os seguintes tipos de assédio! 
E tambem nao e toleravel fazer para nnenhum dos nossos funcionarios

●Brincadeiras maldosas ou deboxar
●Distribuir cenas obsenas 
●espalhar rumores (boatos) de conteú-

do sexual
●Contato fisico desnecessário e abusivo
●Persistentemente convidár para comer 

ou sair para namorar
●forcar o namoro, e forcar para ter 

relações sexuais
●Dispensar funcionarios que se recusem 

a fazer atos sexsuais

O que é assédio 
sexual?

Para os funcionarios que enfrentem diariamente uma gravidez, parto, cuidam de seus filhos ou de idosos 

Tenha coragem para falar claramente para a pessoa (nao quero) (pare por favor) quando achar que 
assedio de implicancia moral

Consulte nos mesmo que nao tenha certeza de que seja assedio de implicancia moral

Nao fique sofrendo sozinha por favor, consulte-nos o mais rápido possível para que a situacao nao se agrave

■ Todos os funcionarios que  trabalham em nossa empresa podem nos consultar.
■ Responderemos de forma justa às consultas e manteremos em sigilo a privacidade não só à pessoa que consultou, mas também à pessoa que atuou.
■ Não vamos expor nada referente as pessoas que nos consultam, e as pessoas que cooperaram para a verificação e confirrmacao dos fatos.
■ Ao sermos consultados, confirmaremos com precisão aos fatos, e se os fatos forem confirmados, tomaremos medidas para proteger a vítima e as 

providencias para a pessoa acusada. Além disso, tomaremos medidas para que evitar a recorrência.

Balcao de consultas da nossa empresa

Voce nao esta sofrendo por assedio de implicancia moral?

●Quando comuniquei minha gravidez 
ao meu chefe, disse-me para desistir 
porque contrataria outra pessoa no 
lugar.

●Quando consultei meu chefe sobre 
tirar licença a maternidade, me disse: 
que era impossível por ser homem, e 
fui forçado a desistir de tirar a licenca.

●Quando estava trabalhando horario 
reduzido devido acriacao das crian-
cas, o colega de trabalho falou varias 
vezes que era incomodo e eu sofri 
piscicologicamente.

●Formar panelinhas, fazer pouco caso, 
negligenciar

●Invadir desproporcionalmente na 
privacidade alheia

●Forçar trabalhos claramente desne-
cessárias ou desnecessarios parane-
gócios, ou interferir no andamento do 
trabalho

●Ordenar trabalhos nao compativeis 
com a experiencia e capacidade,ou 
nao deixar trabalhar

●Ameacas, difamação e danos piscico-
logicos

●Violencia física como agressão ou 
lesão

O que é assédio 
relacionado à gravidez, 
parto, licença de creche, 
etc.?

Oque e assedio 
de implicancia 
moral?

*Tenha cuidado para não fazer e dizer palavras abusivas sobre a 
gravidez, parto, licença de creche, etc.

1. Aproveitar do grau de superioridade e se gabar diante aos 
outros

2. Pelas necessidades do trabalho e tambem quem ultrapassar os 
limites 

3. prejudica a harmonia e o ambiente de trabalho.

Por exemplo Por exemplo Por exemplo

Existem vários sistemas disponíveis para as funcionarias que estão grávidas, parto, cuidam de seus filhos (creche) e cuidam de 
idosos Consulte seu superior ou departamento pesoal mais rápido possível.

Se for confirmado que você foi assediado, a pessoa sera sujeito a uma ação disciplinar 
de acordo com as regras da empresa.

A forma de definir a punicao para esse caso sera conforme o comportamento conforme 
os danos morais causados e incluindo de uma forma geral.

Assédio é proibido


