ATENÇÃO
No ambiente de trabalho, a
mulher
enfrenta
inúmeros
desafios. Entre eles, duas formas
de violência: o assédio moral e o
assédio sexual.
Ofender a dignidade de uma
mulher ou constrangê-la com o
intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual é crime. A
pena é a detenção de um a dois
anos.

PRECISAMOS QUEBRAR
O CICLO DO ABUSO
E DA VIOLÊNCIA!

ASSÉDIO
NÃO É

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

TODAS E TODOS
MERECEM RESPEITO

@ceasagoiás

#chegadeassédio

ASSÉDIO MORAL
E SEXUAL

www.ceasa.go.gov.br

É CRIME!

O QUE É ASSÉDIO
SEXUAL?

VIOLÊNCIA FÍSICA
E PSICOLÓGICA?

É qualquer manifestação sensual
ou sexual sem o consentimento
da pessoa a quem se dirige.
Geralmente, são abordagens
grosseiras, com ofensas e
propostas que constrangem,
humilham e amedrontam.
Qualquer investida precisa do
consentimento da outra parte. Se
caracterizado o crime, é
classificado como importunação
ofensiva ao pudor. O espaço
público pertence a todas as
pessoas. O assédio nas ruas, com
olhares invasivos, assovios,
comentários e gestos agressivos,
também pode chegar a níveis
mais graves, como perseguição,
toques e até assassinato.

Além da violência física, a
legislação também considera a
psicológica, ou seja, qualquer
conduta que cause à mulher
dano emocional e diminuição da
autoestima. Que prejudique e
perturbe seu pleno
desenvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas
ações, comportamentos,
crenças e decisões. Isso pode
ocorrer mediante ameaça,
constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento,
vigilância constante,
perseguição, insulto,
chantagem, ridicularização,
exploração e limitação do
direito de ir e vir.

É BOM SABER!

São várias as modalidades
de violência contra a mulher.
Muitas delas previstas na Lei
Maria da Penha.
Fique atento! Não se torne
um criminoso por hábito,
cultura ou desconhecimento!

O assediador pode ser
punido tanto na esfera
civil, como nas esferas
administrativa e criminal.

Não seja cúmplice
desse ato!

@ceasagoias

