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Transforma a vida do
trabalhador num inferno!

VITÓRIA DA CONQUISTA

SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE VITÓRIA DA CONQUISTA

www.ocomerciario.com.br

O Sindicato dos Comerciários de Vitória
da Conquista atua na defesa dos
comerciários que são submetidos ao
assédio moral por parte de gerências
e cheﬁas que tratam seus funcionários
com pressões psicológicas, ocasionando
graves consequências à vida do
trabalhador. O Sindicato atende os casos
na própria sede da entidade
através do setor Jurídico, sem custo
para o trabalhador. Não se cale!

O QUE É
ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO?
É a exposição dos trabalhadores e
trabalhadoras a situações humilhantes e
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante
a jornada de trabalho e no exercício de suas funções,
sendo mais comuns em relações hierárquicas
autoritárias e assimétricas, em que predominam
condutas negativas,
relações desumanas e
aéticas de longa
duração, de um ou mais
chefes dirigida a um ou
mais subordinado(s),
desestabilizando a
relação da vítima com o
ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a
desistir do emprego.
A vítima escolhida é isolada do grupo sem
explicações, passando a ser hostilizada,
ridicularizada, inferiorizada, culpabilizada e
desacreditada diante dos pares.

AÇÕES DO AGRESSOR
Gestos, condutas abusivas e
constrangedoras, humilhar repetidamente,
inferiorizar, amedrontar,
menosprezar ou
d e s p r e z a r, i r o n i z a r,
difamar, ridicularizar,
risinhos, suspiros, piadas
jocosas relacionadas ao
sexo, ser indiferente à
presença do(a) outro(a),
estigmatizar os(as)
adoecidos/as pelo e para o trabalho, colocá-los (as)
em situações vexatórias, falar baixinho acerca da
pessoa, olhar e não ver ou ignorar sua presença, rir
daquele(a) que apresenta diﬁculdades, não
cumprimentar, sugerir que peçam demissão, dar
tarefas sem sentido ou que jamais serão utilizadas
ou mesmo irão para o lixo, dar tarefas através de
terceiros ou colocar em sua mesa sem avisar,
controlar o tempo de idas ao banheiro, tornar público
algo íntimo do/a subordinado(a), não explicar a
causa da perseguição, difamar, ridicularizar.

O QUE FAZER?
O trabalhador não
deve ter medo, pois o medo
só irá reforçar o poder do
agressor. O comerciário
deve procurar ajuda do
Sindicato, que irá informar e
orientar e, quando
necessário , encaminhar aos exames clínicos. Os
resultados podem gerar um processo que será
direcionado aos órgãos competentes, como a
Delegacia Regional do Trabalho (DRT) e o Ministério

FRASES DISCRIMINATÓRIAS
Ÿ Você não consegue aprender as coisas mais
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simples! Até uma criança faz isso...
É melhor você desistir! Não é para gente como
você!
Quer ﬁcar folgando... descansando.... de férias pra
dormir até mais tarde!
A empresa não é lugar para doente. Aqui você só
atrapalha!
Se você não quer trabalhar... por que não dá o
lugar pra outro?
Teu ﬁlho vai colocar comida em sua casa? Não
pode sair! Escolha: ou trabalho ou toma conta do
ﬁlho!
Lugar de doente é no hospital... Aqui é pra
trabalhar.
Ou você trabalha ou você vai a médico. É pegar ou
largar... não preciso de funcionário indeciso como
você!
Pessoas como você... Está cheio aí fora!
Você é mole... frouxo... Se você não tem
capacidade para trabalhar... Então porque não ﬁca
em casa? Vá pra casa lavar roupa!
A empresa precisa de quem dá produção! E você
só atrapalha!
Reconheço que foi acidente... mas você tem de
continuar trabalhando!
É melhor você pedir demissão... Você está
doente... está indo muito a médicos!
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DENUNCIE QUALQUER TIPO DE ABUSO AO SINDICATO

Tel.: 2101-2201
SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE VITÓRIA DA CONQUISTA
Avenida A, nº 426 - Bairro: Loteamento Caminho da Universidade
Candeias - Vitória da Conquista - BA
www.ocomerciario.com.br
E-mail: sindicato@ocomerciario.com.br

