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Chloe tem um chefe que lhe envia mensagens tarde
da noite, elogiando seu vestido. Ele a convidou para
jantar dizendo que seria "bom para a sua carreira", e
tem o hábito de tocar nos seus ombros e braços. É
assédio?
Essa é uma das perguntas que servidores e membros
do Congresso dos EUA deverão responder, em um
treinamento sobre assédio sexual que começou nesta
semana.
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Um mundo de muros
Mulheres carregam faixa com fotos de políticos e celebridades acusados de assédio sexual nos EUA

O mundo político foi pressionado a se posicionar depois que um senador e um
deputado, além de um candidato ao Senado (por enquanto), foram acusados
de assédio.
Membros do Congresso se uniram e propuseram mais transparência sobre o
tema. O Senado foi o primeiro a aprovar uma resolução que estabelece
treinamento obrigatório para todos os seus funcionários. Até mesmo os
senadores estão sendo obrigados a frequentar as aulas.

Em uma série de reportagens, a Folha vai a
quatro continentes mostrar o que está por trás
das barreiras que bloqueiam aqueles que
consideram indesejáveis
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"Queremos que isso cesse imediatamente", afirma Paula Sumberg, do
escritório de conformidade do Congresso, que comanda o treinamento. Parte
do material está disponível on-line, e a reportagem assistiu a uma das lições.

Governo Trump

O treinamento explora todas as nove formas de discriminação contra
servidores estabelecidas numa lei federal de 1995. O assédio sexual é uma
delas. Mensagens de texto e em e-mails pessoais, explica o curso, também
configuram a prática.

Licença para matar

"Falta de civilidade e habilidades sociais" ou uma "simples provocação", não.
Pelo menos, diante da lei.

blogs

VEJA A LISTA COMPLETA

Mundialíssimo

"Queremos chegar ao ponto em que até algumas provocações cessem", diz
Sumberg.

Arábia Saudita prende
príncipes em hotel 5 estrelas

Os slides detalham dois tipos de assédio sexual: um é o relacionado, implícita
ou explicitamente, a uma vantagem ou punição ao empregado. Como na
mensagem a seguir: "Estou fazendo sua avaliação. Falando nisso, você está
disponível para jantar hoje?". Um convite que sugira que um encontro "pode
ser bom para sua carreira" também cai nessa categoria.

Orientalíssimo

Barbie veste o véu islâmico
pela primeira vez
Sylvia Colombo

Por qué no te callas? Dez anos
de um hit latino-americano

A aceitação passiva ou a ausência de reação pelo assediado "não significa que
a conduta seja bem-vinda", frisa Sumberg.
O outro tipo de assédio é pela criação de um ambiente de trabalho hostil —por
meio, por exemplo, do compartilhamento entre colegas de fotos de biquíni de
uma funcionária.
Outro exemplo mencionado é o de uma servidora cujos seios são agarrados
por um supervisor. O curso pergunta: "Isso configura um ambiente de
trabalho hostil?"
"Espero que você tenha dito sim", afirma Sumberg, no vídeo. "Na verdade,
pode até ser um crime."
O curso do Senado faz um apelo para que os servidores denunciem a prática.

Acusados de assédio sexual nos EUA
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Tripulação de submarino argentino só
estaria viva por milagre, diz socorrista
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ACORDOS TRABALHISTAS
Dados do governo americano mostram que 44% das servidoras da
administração federal dizem ter sofrido assédio sexual. No Congresso, mais
da metade das queixas é relacionada a isso.
Em média, custam US$ 53 mil aos cofres públicos americanos em acordos
trabalhistas —nos últimos 20 anos, eles somaram US$ 12,7 milhões.
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Tudo isso foi pago com dinheiro público, e em sigilo: qualquer servidor que
denuncie assédio precisa assinar um termo de confidencialidade, antes
mesmo de iniciar a negociação.
O processo é lento: todo denunciante precisa passar por 30 dias de
aconselhamento e depois fazer um novo pedido formal para uma mediação,
desta vez com a presença do agressor. Ele pode firmar um acordo ou, então,
decidir acionar a Justiça, mas só depois de 90 dias.

+ livraria
Do Conto de Réis ao Plano Real, livro
narra história do dinheiro no Brasil
Em 'Retrotopia', Bauman analisa anseio
social por valores do passado
Como o Estado brasileiro foi conivente
com o tráfico ilegal de africanos

"O sistema foi feito para proteger o assediador. Não é um processo amigável
para a vítima", disse a uma TV a deputada democrata Jackie Speier, para
quem o treinamento é só "um pequeno passo".
Congressistas cobram uma regulação sobre o tema que dê publicidade à
ocorrência de casos de assédio e estabeleça medidas corretivas e punitivas,
hoje inexistentes. A Câmara deve votar nesta semana uma resolução que
propõe revisar esse sistema.

1499 - O Brasil Antes
de Cabral
Reinaldo José Lopes

De: R$ 34,90

Por: R$ 21,90
Comprar

BÊ-Á-BÁ DO ASSÉDIO SEXUAL
Itens do treinamento

A História da Guerra
em 100 Batalhas

O que é
Conduta indesejada de caráter sexual que ofende alguém

Richard Overy

De: R$ 109,90

Por: R$ 63,90

Quem o pratica
Qualquer pessoa pode ser um assediador, incluindo chefes, subordinados,
fornecedores e clientes
Onde Acontece
- No ambiente de trabalho
- Em viagens a negócio
- Em eventos sociais
- Por meio de mensagens de texto
- Por meio de e-mails corporativos ou pessoais

Comprar

Uma História do
Comunismo (DVD)
Vários

De: R$ 49,90

Por: R$ 41,90
Comprar

Africanos Livres - A
Abolição do Tráfico de
Escravos Para o Brasil

Exemplos
-Toque íntimo ou indesejado
- Elogios fora de hora à aparência ou à roupa
- Convites para jantares ou encontros
- Comentários ofensivos em número significativo

Beatriz Mamigonian

De: R$ 74,90

Por: R$ 64,90
Comprar

44%
que trabalham na administração pública dos EUA já sofreram assédio

Histórias Não (ou Mal)
Contadas: Segunda
Guerra Mundial
Rodrigo Trespach

Compartilhar

66

temas relacionados
abuso sexual

Mais opções

De: R$ 34,90

Por: R$ 30,90
Comprar

donald trump

recomendado

Forças chavistas
usaram tortura e
estupro contra
manifestantes, diz…

Morte em ação
policial reaviva
conﬂito entre Macri
e indígenas na…

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/11/1939112-congresso-americano-organiza-treinamento-obrigatorio-antiassedio.shtml

3/4

30/11/2017

Congresso americano organiza treinamento obrigatório antiassédio - 29/11/2017 - Mundo - Folha de S.Paulo

Só algo abrupto
explica falta de
reação, diz extripulante do San…

Coreia do Norte diz
que novo míssil
pode atingir
qualquer cidade…

Canções De Ninar Para
Auschwitz

A Compacta Historia das
Guerras

Mario Escobar

A. A. Evans, David Gibbons

De: R$ 29,90

De: R$ 44,90

Por: R$ 17,90

Por: R$ 28,90

Comprar

Comprar

Livro revela como europeus dominaram outros territórios ao redor do globo
Em série de entrevistas a Oliver Stone, Putin fala sobre temas controversos
'Desejos Digitais' analisa comportamentos da paquera virtual
Livro mostra lado inovador da diversão e do entretenimento
Série de livros clássicos de Tony Robbins ganha reedição

comentários
Comente

Termos e condições

Logout
Assine a Folha

PAINEL DO LEITOR

ESPORTE

TEC

Painel do Leitor
A Cidade é Sua
Envie sua Notícia

Esporte
Basquete
Seleção brasileira
Surfe
Tênis
Turfe
Velocidade
Vôlei

Tec

CIÊNCIA

+ SEÇÕES

Ciência
Ambiente

Agência Lupa
As Mais
Dias Melhores
Empreendedor Social
Erramos
Folhaleaks
Folha en Español
Folha in English
Folha Tópicos
Folha Transparência
Folhinha
Fotografia
Horóscopo
Infográficos
piauí
Turismo
Minha História

Atendimento

COTIDIANO

FOLHA DE S.PAULO
Acervo Folha
Sobre a Folha
Expediente
Fale com a Folha
Feeds da Folha
Folha Eventos
E-mail Folha
Ombudsman
Atendimento ao Assinante
ClubeFolha
PubliFolha
Banco de Dados
Datafolha
Folhapress
Treinamento
Trabalhe na Folha
Publicidade
Política de Privacidade

Versão Impressa

PROJETO EDITORIAL
Princípios editoriais
Conheça o Projeto Editorial
In English
Folha's Editorial Principles
Read the Editorial Project
En Español
Principios Editoriales
Lea el Proyecto Editorial
en Français
Principes Éditoriaux
Lisez le Projet Éditorial

POLÍTICA
Poder
Lava Jato

ECONOMIA

OPINIÃO
Editoriais
Blogs
Colunistas
Colunistas convidados
Ex-colunistas
Tendências/Debates

Mercado
Folhainvest
Indicadores
MPME

Cotidiano
Aedes aegypti
Aeroportos
Educação
Loterias
Praias
Ranking Universitário
Revista sãopaulo
Rio de Janeiro
Simulados
Trânsito

SAÚDE
Equilíbrio e Saúde

CULTURA
MUNDO
Mundo
Governo Trump
BBC Brasil
Deutsche Welle
Financial Times
Folha Internacional
Radio France Internationale
The New York Times

Ilustrada
Cartuns
Comida
Melhor de sãopaulo
Banco de receitas
Guia
Ilustríssima
Serafina

F5
Bichos
Celebridades
Colunistas
Fofices
Televisão

ACESSE A VERSÃO PARA TABLETS E SMARTPHONES
Copyright Folha de S.Paulo. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita d
(pesquisa@folhapress.com.br).

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/11/1939112-congresso-americano-organiza-treinamento-obrigatorio-antiassedio.shtml

4/4

