
Trânsito

Colégio teráorientaçõesparacrianças
A Cidade Portinho Seguro estará em Santos, entre quarta e
sexta-feiras, no Colégio Universitas (Rua Venâncio José Lisboa,
6, PontadaPraia, emSantos).O espaço édestinadoa criançasde
5 a 11 anos. A intenção é conscientizar os futuros motoristas de
formadivertida e agradável. Haverá um circuito com cruzamen-
tos,semáforoseoutroselementospresentesemruaseavenidas.

DiadosNamorados
Poupatempopromoveatividadesparaadata
O Poupatempo Santos realiza atividades gratuitas para
comemorar o Dia dos Namorados. Hoje, alunos de uma
escola de cabeleireiros atenderão interessados em estética
facial, das 9 às 17 horas, e em podologia, das 14 às 17 horas.
Na sexta-feira, haverá maquiagem, limpeza de pele e corte
decabelo.Endereço:RuaJoãoPessoa,246,Centro.

Pessoa física

CPFdeplásticodeixadeseremitidohoje
Apartirdehoje,aReceitaFederaldeixadeemitirocartãoCPF
emplástico e fornecerá somente o comprovante de inscrição.
O documento é gerado, no ato do atendimento, em órgãos
conveniados, como Banco do Brasil, Correios e Caixa Econô-
mica Federal. O comprovante poderá ser impresso no site da
Receita,semcustoequantasvezes foremnecessárias.

RAFAELMOTTA

DAREDAÇÃO

A atitude costuma vir do chefe
que impõe metas impossíveis
de cumprir, ridiculariza subor-
dinados, desdenha da compe-
tênciadeempregados.Mastam-
bémocorreentrecolegasdeser-
viço, quando, de forma aberta,
umpõeemdúvidaacapacidade
do outro ou os demais se afas-
tamdeumcompanheiropubli-
camentehumilhado.
Isso é assédio moral. E pode

matar – inclusive, por suicídio.
Para não adoecer física nem
mentalmenteoupornãosupor-
tar pressões do tipo, uma em
cada quatro vítimas desse tipo
de violência no ambiente de
trabalhopededemissão.
Não são fenômenos isolados:

cercade20%dos trabalhadores
admitem já ter sido assediados
moralmente, conforme levanta-
mento da Isma-BR – sigla, em
inglês,paraobraçobrasileiroda
AssociaçãoInternacionaldeGe-
renciamento de Estresse, insti-
tuição internacionalsemfins lu-
crativos que se dedica à preven-
çãoeaotratamentodoestresse.
Hoje, porém,nemtodoasse-

diadosecala.VinculadaaoMi-
nistério do Trabalho e Empre-
go,aGerênciaRegionaldoTra-
balho e Emprego de Santos re-
cebe, em média, um processo
dogêneropormês.
Pressãodachefia,discrimina-

çãoetentativasdeinduziroem-
pregadoapedirdemissãosãoas
questõesmaiscomuns,dizage-
rente da unidade, Rosângela
MendesRibeiroSilva.

EMCRESCIMENTO

Desde 2004, uma Emenda
Constitucional dá à Justiça
doTrabalho a tarefa de julgar
processos por assédio moral
emempresas.Mesmo sem in-
formações precisas, advoga-
dos e juízes notam que mais
trabalhadoresprocuramoPo-
der Judiciário em busca de
indenizações ou da condena-
ção de superiores à prestação
de serviços comunitários.
Mesmo assim, “o assédio

tem crescidomuito”, como ob-
serva a médica do trabalho
Margarida Barreto. Há 20
anos no ramo, ela entende
que os pedidos de reparação
não são ainda mais frequen-

tes por causa de obstáculos
pessoais e corporativos.
“Quantomais baixas a posi-

ção do empregado na hierar-
quiaesuainstrução,maismedo
ele tem de agir, pois teme não
encontrarumnovo emprego.E
90% das empresas adotam
uma postura de fuga: encaram
o assédio como um problema
entreduaspessoas”,dizMarga-
rida,tambémprofessoradocur-
sodeEspecializaçãoemMedici-
na do Trabalho da Faculdade
de Ciências Médicas da Santa
CasadeSãoPaulo.

POREXTENSÃO

Osproblemasdecorrentesdoas-
sédio continuam depois que o
empregado bate o ponto para ir
embora. Há quem desconte as
pressões do cotidiano nas pes-
soas mais próximas e, de forma
inconsciente,prejudiquesuasre-
laçõesfamiliaresedeamizade.
“O trabalho tempapel central

na vida da pessoa adulta: seus
relacionamentos giram em tor-
no dele. Ela temmedo de reagir
(aoassédio),pois,seperderoem-
prego, perderá inserção social”,
comentaMaria Izabel Calil Sta-
mato,doutoraemPsicologiaSo-
cialpelaPontifíciaUniversidade
Católica(PUC)deSãoPaulo.
Comoempresastêmreduzido

seus quadros, “isso leva ao assé-
dio moral por parte das gerên-
cias e das chefias. E elas, em vez
dedispensaroempregadopelas
vias normais, o isolam das fun-
ções,paraqueelepeçademissão
enão receba verbas rescisórias”,
destaca o advogado trabalhista
MarcosGonçalves, ex-dirigente
do Sindicato dos Urbanitários
deSantoseRegião(Sintius).

COLABORARAMLUIGIDI VAIO

ESANDROTHADEU

❚❚❚ Empresários devem ficar
de olho nas chefias das equi-
pes. Quando o trabalhador
vítima de assédio moral bus-
ca reparação na Justiça, a
ação judicial é aberta contra
aempresa.Caso seja condena-
da, só depois poderá cobrar a
conta do chefe agressor, em
umnovo processo.
A ressalva é feita pelo juiz

SamuelAngeliniMorgero, di-
retor-adjunto da Associação
dos Magistrados Trabalhis-
tas da 2ª Região (Amatra),
que abrange a Capital e a
BaixadaSantista. “O chefepo-
de, até, gritar, mas não pode
desrespeitar nem humilhar o
funcionário”.
Práticas do tipo, quando de-

vidamente comprovadas, cos-
tumam terminar em ganho de
causaaoempregado.
As queixas mais comuns

são relativas à cobrança de

metas difíceis de alcançar e
contra chefes muito rigoro-
sos ou que ofendem subordi-
nados comxingamentos.
Mas passa de tudo pelas

mãos de Morgero. Casos em
que “o pior vendedor é obriga-
doafazeradancinhadagarra-
fa; em homenagens, os bons
ficam no palco, os ruins des-
cem; há quadros de avisos, no
ambiente de trabalho, onde se
desprestigiamempregados”.
Nem sempre, entretanto, o

trabalhador vence batalhas
judiciais. “O resultado é, di-
gamos, meio a meio. Mas é
mais fácil definir a ocorrên-
cia do assédio do que a inde-
nização. Seu valor depende
da gravidade da ofensa, da
repercussão no meio social e
do poder aquisitivo do em-
pregador. O juiz tem de se
colocar no lugar da pessoa
(vitimada)”,ponderaojuiz.

Empresários precisam ficar de olho nas chefias

Comoreagir

AmédicadoTrabalhoMargarida Barreto recomenda que, tanto
quanto as empresas, os sindicatos estejamalertas a ocorrências
de assédiomoral no trabalho. Ela salienta que empregados
agredidos podem se tornarmenos produtivos e estãomais
sujeitos a acidentes. “O assédio pode ser umproblema individual,
mas a reação deve ser coletiva: os demais trabalhadores também
sofrem, firmando um pacto de silêncio ou evitando semisturar
como humilhado”. Em Santos, por exemplo, o presidente do
Sindicato dos ServidoresMunicipais (SindServ), Flávio Saraiva
(foto), afirma que a instituição tem alertado o funcionalismo com
adistribuição demateriais e pedido à Prefeitura que coíba a
prática de assédiomoral e o reconheça como crime. O SindServ
representaemtornode 11mil funcionáriospúblicos

Alguns tiposdechefe

Comenteesta reportagemna
internetebataumpapocomo
repórterRafaelMotta,daeditoria
BaixadaSantista.Acesseosite:
www.atribuna.com.br/papocomeditores

Adiante,medidasquedevemser tomadasporvítimas
deassédiomoral:

Anotar, comdetalhes, todasashumilhações sofridas (dia,mês,
ano, hora, local ou setor, nomedoagressor, colegasque testemunharam,
conteúdodaconversa eoquemais acharnecessário)
Darvisibilidadeao fato, procurandoajudados colegas,
principalmentedaquelesque testemunharamo fato ouque já
sofreramhumilhaçõesdoagressor
Nãofalar comoagressor semtestemunhas. Ir sempre com
colegade trabalhoou representante sindical
Procurar seusindicatoe relataro acontecidoparadiretores emédi-
cosouadvogados dosindicato, bemcomoaoMinistério Público, Justiça do
Trabalho, ComissãodeDireitosHumanoseConselhoRegional deMedicina
Buscarapoiode familiares, amigos e colegas
Se vocêé testemunhade cenadehumilhaçãono trabalho,
seja solidário comseu colega. Vocêpoderá ser apróximavítima
Fonte:www.assediomoral.org

B.,
ENGENHEIROELETRICISTA,51ANOS
Eletrabalhoupor25anosemuma
companhiadegeraçãoetransmis-
sãodeenergiaelétricapaulista.
Ingressouem1978,aos18anos,
quandoaempresaaindaerapúbli-
ca.TrabalhavaemSantosdesde
meadosdosanos1980.Em2003,
comafirmajáprivatizada,foi
transferidoparaCampinas,onde
tevededesempenhar“umafun-
çãoparaaqualnãofuitreinado.E
mecobravamresultados.Maseu
nãotinhaintençãodesairnemde
meaposentar.Àsvezes,tinhavon-
tadedemesentarechorar”.B.não
ficouquatrosemanasnoInterior:
“Emnovembrode2003,houve
umahomenagemparamimeou-
troscolegaspelos25anosdeem-
presa.Fomoshospedadosnum
hotel,trouxemosfamiliares,ga-
nheiumrelógioeumdiploma.Na
segunda-feiraseguinte,nosman-
daramembora”.Desde2006,B.
processaaempresaporassédio

A insuportável violênciapeloassédio
Um quarto das vítimas de agressões morais no trabalho pede demissão. Situações são comuns, mas há quem reaja, apelando à Justiça

Dor de cabeça, notório sinal de estresse motivado por assédio e pelas cobranças exageradas advindas dele

DIVULGAÇÃO

Aossindicatos

Personagem

Leiturarápida
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