
Sinttel-DF

O Poder das Mina

Defenda-se do 
assédio moral, 
do machismo 
e da misoginia



Direcione a câmera do
seu celular com o leitor

QR CODE para esta
imagem e acesse a cartilha 
do MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO TRABALHO sobre 
violência contra a mulher.

Você não é 
obrigada
a aceitar 

o inaceitável
Procure 

o Sinttel-DF
em caso 

de assédio

Nesses tempos de violência contra as mulheres e quando o machismo, a 
misoginia e a discriminação são péssimos exemplos que vêm de cima, nada 
mais justo, necessário e oportuno do que nos colocarmos ao lado da mulher 
trabalhadora para lutarmos contra o mal que se banaliza. O Assédio Sexual é 
considerado a pior forma de Assédio Moral e sempre foi combatido 
duramente pelo Sinttel-DF. Se a companheira, ou até mesmo o companheiro, 
está sendo vítima de cantadas e convites indecorosos ou brincadeiras 
rasteiras de superiores ou colegas, procure o seu sindicato. Aqui a gente sabe 
o que fazer com esse tipo mau caráter.  

Sai 
fora 

Machão



Direcione a câmera do 
seu celular com o 
leitor QR CODE para 
esta imagem e acesse 
a cartilha do Sinttel-DF 
sobre assédio moral 
contra a mulher.

Empoderar e valorizar as mulheres

VAMOS 
COMBATER
TODAS AS

FORMAS DE
ASSEDIO E 

DISCRIMINAÇÃO

Nossa intenção é encorajar a trabalhadora a ter uma 
posição mais ativa nesse assunto, que ela saiba reconhecer 
o seu agressor e que não tenha medo de denunciar os casos 
de assédio sexual. Não se intimide com o chefe, gerente, 
patrão ou mesmo um colega assediador. Procure o seu 
sindicato para que possamos dar queixa do crime contra o 
agressor e também tomar providências contra a empresa 

Não tenha 
medo! 

Atrás de um 
assediador 
sempre 

existe um 
covarde



A CADA 2 SEGUNDOS, 
UMA MULHER É VÍTIMA DE  

Violência Física ou Verbal no Brasil.

Direcione a câmera do 
seu celular com o 
leitor QR CODE para 
esta imagem e acesse 
a cartilha do Ministério 
Público do Trabalho 
para a promoção da 
igualdade de gênero.

Constantes piadinhas sexistas, perseguições, 
exposição a situações vexatórias, supervisão 

excessiva, ameaças, exigência de tarefas 
impossíveis, críticas grosseiras, utilização de 

palavras de baixo calão, brincadeiras
inapropriadas e isolamentos são exemplos de 

assédio moral no ambiente de trabalho.

Anos 50 Anos 60 Anos 70

Anos 20 Anos 30 Anos 40

Anos 80 Anos 90 Anos 00

Constrangimento, 
piadinhas sem graça, 

grosserias, vulgaridades
etc etc etc .....



O assédio virtual é a violência psicológica e moral praticada online , 
geralmente por meio das redes sociais e que afeta principalmente as 
mulheres. Entre as 5 principais violações sobre as quais as (os) usuárias (os) 
da internet no Brasil pedem ajuda. Entre os anos de 2016 e 2018, o assédio 
virtual cresceu 26.000%. Os agressores em sua maioria são homens (96%), 
brancos (79%), da classe média alta: 19% da classe A, 34% da classe B e 31% 
da classe C, sendo que 86% deles tem en tre 18 e 34 anos. Nos debates 
promovidos nas redes sociais da internet, a participação masculinaem 61% 
dos casos foi agressiva e desqualicadora da violência e apenas 10% se 
apresentou como pacicador ou apoiador 

Assédio 
na rede
também 
é crime

214 952 187 - População atual
105 746 826 - População masculina atual (49.2%)
109 205 360 - População feminina atual (50.8%)
586 202 - Nascidos neste ano

População Brasileira 
em Março de 2019

Direcione a câmera 
do seu celular com o 
leitor QR CODE para 
e s t a  i m a g e m  e 
acesse o portal da 
Mulher no Ministério 
da Saúde. 



Trata-se de discriminação 
qualquer distinção, exclusão ou 
preferência injusticada que
tenha por efeito anular ou 
reduzir a igualdade de 
oportunidade ou
tratamento em relação à 
mulher.
No emprego ou prossão a 
discriminação está associada ao
preconceito, à falta de 
informação, à intolerância, 
chegando ao
ponto de destruir autoestimas, 
conduzir processos depressivos,
massacrar seres humanos. 

A culpa não é sua Direcione a câmera do 
seu celular com o leitor 
QR CODE para esta 
imagem e acesse a 
cartilha do Ministério 
Público do Trabalho. 
Asséd io  Sexua l  no 
Trabalho : perguntas e 
respostas

O assédio sexual pode ser 
explícito ou sutil, pode ser falado 
ou apenas insinuado, pode ser 
através de gestos ou bilhetinhos, 
mas, em todos os casos, é uma 
violência inominável e deve ser  
combatida com rigor. Procure 
ajuda. Não se sinta culpada. Não 
tenha medo. Denuncie o seu 
agressor.



Desencosta 
ou eu

chamo 
a polícia

 O assédio contra a  mulher tem 
componentes de extrema 

violência moral, à medida que 
coloca a vítima em situações 

vexatórias, provoca insegurança  
prossional pelo medo de perder 

o emprego, ser transferida, 
perder direitos etc.

Direcione a câmera do 
seu celular com o 
leitor QR CODE para 
esta imagem e acesse 
o documento Pdf do 
IBGE com todas as 
estatísticas socio´-
econômicas relativas 
à mulher

Lei 10.224/2001 
 Tipicação do crime de assédio sexual:

«CONSTRANGER ALGUÉM COM OINTUITO DE 
OBTER VANTAGEM  OU FAVORECIMENTO SEXUAL, 

PREVALECENDO-SE DA SUA CONDIÇÃO DE 
SUPERIOR HIERÁRQUICO OU ASCENDÊNCIA 

INERENTES AO EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO 
OU FUNÇÃO». PENA: 1 A 2 ANOS DE DETENÇÃO



Direcione a câmera do 
seu celular com o 
leitor QR CODE para 
esta imagem e acesse 
a Rede de Proteçãoa 
Mulher do Tribunal de 
Justiça do DF -  TJDF

Uma gentileza, um erte, um elogio bem colocado são 
comportamentos normais e desejáveis. Quem não gosta 
de um relacionamento baseado no carinho, respeito
e companheirismo? Já o assédio sexual é uma das 
práticas mais abjetas que existe, pois envolve poder, 
violência e submissão. O Sinttel-DF defende, apóia e 
participa da luta das mulheres pela igualdade de 
direitos e oportunidades. Para nós não existe qualquer
dúvida, a mulher é dona de seu corpo, de seus desejos e 
de suas ações. 

Paquera é uma coisa, assédio sexual é outra.

das mulheres acima de 16 anos
já sofreram algum tipo de assédio40%

29% das mulheres relatam ter sofrido
algum tipo de violência no último ano



Direcione a câmera do 
seu celular com o 
leitor QR CODE para 
esta imagem e acesse 
a Secretaria da Mulher 
do GDF. 

CANAIS DE ATENDIMENTO MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO
CEAM 102 Sul – Estação de metrô da 102 sul, Asa Sul, Plano Piloto. 
CEP: 70330-000. Telefone: 3223-7264 
CEAM Planaltina – Jardim Roriz, Área Especial, Entre quadras 1 e 2, 
Centro, Planaltina. CEP: 73340-112. Telefone: 3389-8189
CEAM Ceilândia – QNM 02 Conjunto F Lotes 1/3, Centro, Ceilândia 
CEP: 72210-020. Telefone: 3373 – 6668, funcionamento é de segunda 
à sexta das 8h às 18h, sem interrupção em horário de almoço. 
CEAM da Casa da Mulher Brasileira – SGAN 601, Lote J, Plano 
Piloto, CEP 70830-010. Telefone: 3224-6221, na CMB é possível fazer 
o agendamento para o primeiro atendimento pelo telefone. 

O combate contra o assédio sexual não é uma 
luta entre mulheres e homens, é uma luta de 
todos contra uma prática violenta, indecente e 
covarde. É dever dos homens de bem, que sabem 
respeitar o próximo e querem um ambiente de 
trabalho saudável, empreender ações no sentido 
de coibir a ação desses verdadeiros tarados. 
Derrotar o assédio sexual no ambiente de 
trabalho é parte importante da luta pela 
igualdade de direitos e oportunidades entre 
homens e mulheres. 

HOMEM QUE É HOMEM  NÃO SE OMITE



Faz a cama

Cuida dos 
Irmãos

Lava a
Roupa

Limpa a casa Passa 
a roupa

Lava a
Louça

Cozinha

Ser menina no Brasil Quem faz o quê em casa

A mulher negra é duplamente vítima, do machismo e do racismo. 
Racismo é um conjunto de práticas que estabelece hierarquias sociais 
em favor de um grupo e contra outro pautado na raça ou etnia. A 
conjugação dos dois fatores de discriminação ca evidente no exemplo 
da desigualdade salarial: enquanto a mulher branca tem renda média 
equivalente a 74% do salário do homem branco, a renda da mulher 
negra é de 44% (fonte:  PNAD 2017 – IBGE).

Memória e Luta

 O estudo do mapa da violência aponta que, na década de 2003 a 2013 (a Lei Maria da Penha foi 
publicada em 2006), o número de mulheres brancas assassinadas caiu em 9% e o número de 

mulheres negras assassinadas subiu em 54%. 

Não é mimimi



Feminismo

O
 Q

U
E 

É
O

 Q
U

E 
É

A palavra, em sua origem grega, 
signica “ódio pela mulher”. É, 
portanto, o preconceito, aversão e 
ódio contra as mulheres, de forma 
que se pode dizer que é o machismo 
levado ao extremo, tanto nas ações 
como no discurso de ódio. 

O machismo é um conjunto de 
a t i t udes ,  compor tamen to s  e 
pensamentos que se baseiam na 
ideia de que os homens são  
superiores às mulheres. Essa crença 
pode levar a práticas discriminatórias 
e à violência de gênero em todas as 
esferas , inclusive no trabalho. 

Machismo

O
 Q

U
E 

É

Misoginia

É um movimento político, social e losóco que luta pela igualdade de direitos e 
oportunidades entre homens e mulheres. Existem diversas correntes e teorias 
sobre o feminismo, as quais são 
diferentes nas suas premissas e 
conclusões. São causas em geral 
comuns ao movimento: a luta pela 
igualdade de remuneração e direitos 
no mundo do trabalho, o combate à 
violência doméstica, ao estupro e ao 
assédio sexual, o direito da mulher à 
autonomia e à integridade do seu 
corpo.
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SAUS quadra 6 , 
Bloco K (Ed.Belvedere), 
sobreloja - (61) 33216674
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