Assédio sexual
não é somente
contato físico!

ACABE
COM O
ASSÉDIO
SEXUAL
AGORA!
Pena prevista:
de 1 a 2 anos de prisão.

#chegadeassédio

PODE VIR NA FORMA
DE EXPRESSÕES ORAIS
OU ESCRITAS, OU
AINDA DE FORMAS
MAIS SUTIS COMO
COMENTÁRIOS
"ELOGIOSOS", GESTOS
OBSCENOS,
CONVERSAS PELAS
REDES SOCIAIS, ENTRE
OUTRAS FORMAS.
CASO SE SINTA
DESCONFORTÁVEL
COM QUALQUER TIPO
DE ATENÇÃO...

DENUNCIE

www.ceasa.go.gov.br

Quebre
o Ciclo
Deixe a mulher em paz na
Ceasa Goiás!
Uma campanha contra o
assédio e constrangimento
sexual.

ASSÉDIO MORAL
E SEXUAL

É CRIME!

Assédio sexual
O assédio sexual consiste em
constranger alguém com o

Onde denunciar
Na Ceasa Goiás temos a

objetivo de obter vantagens ou

OUVIDORIA

favorecimento sexual. Toda

(62) 3522-9004.

conduta dessa natureza, não
consentida ou solicitada, com
efeito desfavorável a uma mulher é
abuso! O assédio pode ser claro ou
sutil, falado ou apenas insinuado.

OUTRAS POSSIBILIDADES SÃO:

Órgão Representativo de
Classe ou Associação;

O que fazer diante
do assédio
- Resistir;
- Dizer, claramente, NÃO;
- Anotar o nome do assediador,
ano, hora, local ou setor onde o
assédio aconteceu;
- Anotar, com detalhes, todas as
humilhações sofridas;
- Reunir provas, como bilhetes, e-

Pode vir na forma escrita ou de um

Ministério do Trabalho e

simples gesto. Manifestações mais

Emprego e o Ministério

- Evitar conversar ou permanecer

graves, como chantagem e coação,

Público, pode ser denuncia

sozinha - sem testemunhas - com

também são comuns. Assédio
sexual na rua, em casa ou no
trabalho é mais do que um
incômodo passageiro, é definidor
de vidas! Mulher, se não está bom

anônima ou com resguardo da
identidade do denunciante.
Policia Militar

para você...
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DENUNCIE!

Disque-Mulher

180
O assediador pode ser
punido tanto na esfera civil,
como na administrativa e
penal.

mails, presentes e outros;

o assediador;
- Buscar apoio junto a familiares,
amigos e colegas de trabalho
- Denunciar nos órgãos
competentes. Na dúvida, a
Delegacia da Mulher mais
próxima;
- Romper o silêncio.

Não significa não.
@CEASAGOIAS

