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A discriminação dos trabalhadores e 
trabalhadoras LGBT é um ultraje. Ajude a 
combater essa violência  nas empresas. 
Denuncie  ao Sin�el-DF se você é ví�ma  

de algum �po de assédio no trabalho



O Sinttel-DF condena o estigma e o preconceito 
vivenciados pela população LGBT (lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais) que têm resultado em 
graves violações de direitos humanos, dificultando a 
erradicação da violência e de doenças como a Aids. No 
mundo do trabalho, o estigma e a discriminação 
influenciam os níveis de eficiência e produção, o bem-estar 
laboral e o próprio acesso ou permanência em um trabalho 
decente. 

Como somos um sindicato plural, inclusivo e que 
respeita as diferenças, apoiamos e participamos da 
iniciativa “Construindo Igualdade de Oportunidades no 
Mundo do Trabalho – Combatendo a Homo-lesbo-
transfobia” das ações das Nações Unidas, da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Programa 
Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS).

Um trabalho decente é direito de todos , representando 
a garantia de uma atividade laboral em condições de 
liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Esta 
publicação do Sinttel-DF, que reproduz textos da ONU, OIT 
e UNAIDS, é uma contribuição do seu sindicato para a 
promoção do trabalho decente para os trabalhadores em 
telecomunicações LGBT e o fim da discriminação nos locais 
de trabalho. Esperamos que o Sinttel-DF junto com os 
trabalhadores da nossa categoria e de todas as categorias 
participem da construção de um país livre de 
discriminação, onde todos os seres humanos gozem de 
respeito e tenham seus direitos assegurados.



Em 2018 vamos comemorar 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos,  um documento que 
nasceu em dezembro de 1948 e mudou para sempre a visão 
de como tratamos os membros da família humana. Essa 
inicia�va global provocou uma mudança fundamental no 
pensamento, afirmando que todos os seres humanos, não 
alguns, não a maioria, mas todos nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos.

Em direitos e dignidade,
somos todos iguais 



A comunidade internacional tem construído um forte 
histórico de combate ao racismo, promoção da igualdade 
de gêneros, proteção das crianças e quebra das barreiras 
enfrentadas por pessoas com deficiência. O Sin�el-DF se 
junta a essas inicia�vas. Enquanto alguns velhos 
preconceitos estão diminuindo, outros permanecem. Em 
todo o mundo, lésbicas, gays, bissexuais e traves�s e 
transexuais (LGBT) são agredidos, às vezes mortos. Mais de 
70 países con�nuam criminalizando a homossexualidade. 
Em 2011, o Conselho de Direitos Humanos adotou a 
primeira resolução da ONU sobre direitos humanos, 
orientação sexual e iden�dade de gênero, expressando 
“grave preocupação” com a violência e a discriminação 
contra as pessoas LGBT. 

Comunidade internacional
unida contra a
violencia e discriminacao



O ambiente de trabalho já não é mais como antes e as 
mudanças são cada vez mais rápidas e profundas. O 
aumento da população e sua concentração em áreas 
urbanas, a globalização e as mudanças culturais 
colocam novos desafios ao mundo do trabalho e aos 
atores sociais que com ele interagem. A homo-
geneidade já não é tão facilmente imposta, mesmo 
com os sofis�cados mecanismos de exclusão e 
repressão que ainda persistem nas prá�cas de 
gestão. Já não se sustenta facilmente a visão simplista 
de que trabalhadores e trabalhadoras são “recursos 
humanos” ou “mão de obra”, u�lizados para 

Empresas sao feitas de 
pessoas, e pessoas sao
diferentes umas das outras
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desumanizar e re�rar qualquer  caracterís�ca pessoal 
deste ambiente que se quer hig ienizado e 
aparentemente uniforme. A diversidade de  pessoas, 
situações, perspec�vas e expecta�vas obrigam as 
organizações a buscarem a essência, o que tem  
sen�do e significados mais profundos sobre a forma 
de ser e de fazer, fugindo de fórmulas que valorizam  
apenas o que é superficial. As pessoas trazem para o 
ambiente de trabalho uma pluralidade de 
caracterís�cas que desafia normas, es�los, pa-
dronizações, processos e polí�cas que antes eram 
impostos e obedecidos sem tantos ques�o-
namentos. Prá�cas de discriminação, antes aceitas 
com naturalidade, agora são ques�onadas e 
rejeitadas. Espera-se, mais que isso, que as 
especificidades sejam consideradas, respeitadas e 
explicitadas, desconstruindo o padrão dominante que 
determina o que é aceito como normal.



O que antes era tornado invisível ou ignorado, agora exige 
atenção, respostas claras e uma interação nem sempre 
tranquila. Falta repertório às organizações para lidar com 
a diversidade de caracterís�cas ou de marcadores iden-
�tários presentes no ambiente de trabalho e na sociedade 
na qual as organizações realizam suas a�vidades. Há 
quem ainda tente fingir que é possível ignorar a diversidade, 
mas há também quem assuma que o mundo da gestão 
enfrenta novos desafios. Um destes desafios é a convivência 
com os temas da orientação sexual, da iden�dade de 
gênero e do HIV, bem como com seus sujeitos concretos 
legi�mamente demandando vagas, liberdade de expressão, 
tratamento respeitoso, oportunidades de desenvolvimento 
na carreira e equidade em relação a salários e bene�cios. 

Empresas nao podem ignorar 
a diversidade presente 
nos locais de trabalho 
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Estas questões estão presentes nas empresas de tele-
comunicações do Distrito Federal. Temos todos nós, 
trabalhadores e execu�vos, que refle�r sobre elas e agir em 
conformidade. Estamos dispostos a trabalhar em conjunto 
com as empresas e par�cipar da solução dos conflitos, 
dramas e dilemas que esta questão engendra. Queremos 
apontar para possibilidades de maior sintonia com a 
garan�a e promoção dos direitos humanos na gestão das 
organizações. A crença é que essa sintonia, por sua vez, leve 
as empresas a reconhecer e aproveitar talentos plurais e 
lidar com a diversidade que há na sociedade. Todos ganham 
com uma agenda de trabalho decente e ambientes livres de 
discriminação e assédio.

Todos ganham com um
ambiente de trabalho
livre de discriminacao 
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Uma das violências que as pessoas LGBT ou as pessoas que 
vivem com HIV/Aids enfrentam é a de não poder ser quem 
são nos ambientes em que trabalham, convivem, exercem 
ou deveriam exercer plenamente sua cidadania. Isso traz 
inúmeros problemas, desencorajando a falar abertamente 
sobre sua realidade, suas maneiras de pensar e de ver o 
mundo. Pior ainda é quando essa opressão é introjetada e a 
própria pessoa passa a ter dificuldade para aceitar-se como 
é, respeitar a si mesma e às pessoas que têm a mesma 
condição. Essa expressão da diversidade humana 
cerceada torna a vida mais di�cil,  o ambiente 
organizacional mais pobre, menos produ�vo, com uma 
homogeneidade ar�ficial e apoiada em uma repressão 
que acaba por prejudicar a todos. Não se acanhe, não se 
diminua, você é diferente, todos são diferentes e isso é uma 
riqueza.

Seja quem voce e 
e conheca e respeite as 
outras pessoas como elas sao
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Aos trabalhadores e às empresas não interessam ambientes 
que geram pessoas infelizes e menos produ�vas por causa 
de preconceito, es�gmas, assédio, violência e prá�cas de 
discriminação. Esse �po de lugar não interessa à luta dos 
trabalhadores pela ampliação dos direitos e nem às 
empresas em busca de sucesso  e de resultados em suas 
a�vidades. Mais do que apenas dizer um não à 
es�gma�zação e à discriminação, esta publicação convida 
a todos a dizer um sim à diversidade como uma riqueza 
que pode adicionar valor às nossas vidas, às organizações, 
seus resultados e contribuições para uma sociedade mais 
sustentável. A diversidade, inclusive a diversidade sexual, 
amplia o repertório interno, melhora a qualidade das 
decisões e favorece conexões que são essenciais ao 
planejamento estratégico das  organizações de qualquer 
natureza. Ambientes respeitosos, inclusivos e que 
promovem interações entre as pessoas, valorizando a 
diversidade, são potencialmente mais cria�vos, 
qualificados, inovadores e capacitados para lidar com um 
mundo também diverso, em rápido e profundo processo de 
mudança. 



TELEFONES 
DE EMERGENCIA
Sinttel-DF 
3321 6674
Superintendência do Trabalho DF (DRT)
2031 0143
Secretaria Direitos Humanos 
Disque 100
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