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Funcionárias da pasta ligada à Presidência encaminham carta com
demanda e relato de abuso de chefes à ministra Eleonora Menicucci

BRASÍLIA - Funcionárias da Secretaria de Políticas para as Mulheres da

Presidência da República cobram a criação de “um canal de denúncias e resolução

para casos de assédio moral e sexual” ocorridos em seu ambiente de trabalho. A

reivindicação está em uma carta assinada por 17 servidoras da secretaria que foi

encaminhada à ministra Eleonora Menicucci, chefe da secretaria. 

“Diversos e recorrentes são os relatos de constrangimentos e situações vexatórias

vivenciados no nosso ambiente de trabalho”, dizem as mulheres no documento. As

queixas mais comuns, segundo o relato, incluem “chacotas e comentários” a

respeito de características físicas como “penteados afro”, “cabelos coloridos” e

“tatuagens”. 

Também são frequentes, segundo as funcionárias da SPM, “constrangimentos

relacionados à possibilidade de as servidoras engravidarem”. Elas reproduzem no

documento uma frase com a qual dizem ser intimidadas no trabalho: “Você não

está pensando em engravidar não, né?”. Apontam ainda a existência de casos em

que colegas tiveram “redução de função” ao retornar da licença-maternidade. 

As signatárias da carta acusam as “autoridades que chefiam a SPM” de serem

omissas e compactuarem com os “abusos recorrentes” por parte das pessoas com

cargo de chefia. Esses abusos incluiriam o envio de e-mails com “ameaças

implícitas ou veladas”, “sugestão” de que servidores precisam abrir portas e segurar

bolsas de autoridades e o impedimento de acesso a banheiros para “determinados

servidores”. 
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Está aí um Ministério que não serve

para nada. Um bom exemplo para

dizer diretamente para a governanta quando ela

perguntar "qual Ministério vs querem acabar?" Já

que dentro dessa própria Secretaria, com status de

Ministério, mulheres são desrespeitadas então está

muito claro que trata se de uma embromação para

dar emprego público para "cumpanhêros", a

exemplo de vários outros Ministérios. Fora Dillma e

leve o petralhismo junto!!!
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Pelo que se depreende da leitura o

"assédio" é bem mais forte do que as

vítimas relatam. Tal como o Império Romano e o

Terceiro Reich, o Brasil vai conhecer um dia o que

se passa nos bastidores do PT
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Vamos deixar de ser hipócritas e

tentar por a culpa no partido a ou b . Esse tipo de

situação já acontecia nos bastidores do poder

desde que ele era exercido lá de Portugal .
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A carta foi entregue à ministra em 14 de julho com propostas como a

reestruturação do Comitê de Gestão de Pessoas da pasta e “a criação de um canal

interno de denúncias para os servidores, com regulamentação própria, autonomia

de atuação e poder de resolução”. 

Ouvidoria. Em 12 de agosto, por causa das denúncias, a ministra recebeu uma

comissão de representantes de diferentes carreiras da secretaria. Nesta sexta, 29,

por meio de sua assessoria, a secretaria afirmou que a ouvidoria do órgão é o canal

de denúncias. 

O papel recebido por Menicucci não cita o nome de nenhum acusado de praticar

assédio sexual ou moral. As funcionárias, por meio da Associação Nacional da

Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais (Andeps), alegam preferir não

expor mais detalhes enquanto puderem dialogar com a chefe. 

Na carta, no entanto, elas relatam de forma genérica o caso de uma colega. “Desde

2012, a partir do lamentável acontecimento que culminou na injustificada não

renovação do contrato de uma servidora temporária, as/os servidoras/es da SPM

passaram a se mobilizar para a garantia de um clima organizacional saudável e

coerente com os princípios do ministério”. 

A ministra afirmou que nenhum procedimento havia sido aberto para investigar as

acusações e que “não foram feitas denúncias de assédio ou bullying”. Sobre as

situações de abuso de poder, a ministra disse que “não constam denúncias

concretas” da carta escrita pelas servidoras. Quanto ao acesso aos banheiros do

prédio público, Menicucci informou que o banheiro privativo de seu gabinete “foi,

desde o início, aberto a todas as funcionárias”. 

A secretaria foi criada em 2003, no primeiro governo Luiz Inácio Lula da Silva

com o objetivo de promover a igualdade entre homens e mulheres. Segundo o

governo, o órgão tem três linhas principais de atuação: desenvolvimento de

políticas de trabalho e de autonomia econômica das mulheres, combate à violência

contra as mulheres e realização de ações em áreas como saúde, educação, cultura

e participação política. 
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