MPT lança cartilha sobre violência contra
a mulher no mercado de trabalho
Guia busca orientar e debater a igualdade de gênero no ambiente laboral
(MPT, 30/11/2018 – acesse no site de origem)
Dar visibilidade e contribuir para o fim da discriminação contra a mulher. Esses são os
objetivos da cartilha O ABC da violência contra a mulher no trabalho, lançada pelo Ministério
Público do Trabalho (MPT) por meio do GT de Gênero da Coordenadoria Nacional de Promoção
de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho (Coordigualdade),
tendo em vista os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulher.
A publicação traz conceitos como assédio moral e assédio sexual no trabalho, divisão sexual do
trabalho, cultura do estupro, além dos mais recentes mansplanning, manterrupting e
bropriating palavras trazidas do inglês para homens que, respectivamente, explicam coisas
óbvias para mulheres, as interrompem e se apropriam de suas ideias.
“A violência contra a mulher repercute negativamente no ambiente de trabalho. Ela afeta
diretamente a mulher, vítima ou testemunha, que sofre com baixa autoestima, inúmeras
interrupções na carreira, adoecimento físico e mental. Como resultado, há redução da
lucratividade da empresa pelo desperdício de talentos e de conhecimento,” afirma a
procuradora do trabalho Adriane Reis.
A cartilha pretende contribuir para evidenciar o problema e orientar trabalhadores, empresas,
sindicatos e toda a sociedade civil a debater a igualdade de gênero no trabalho.
16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher: 16 dias de ativismo se iniciam
no dia 25 de novembro, Dia Internacional para a não-Violência Contra as Mulheres. A
Organização das Nações Unidas (ONU), desde 1999, reconhece o dia 25 de novembro como
desta data para conscientizar os homens sobre o papel que precisam desempenhar para
colaborar com o fim da discriminação e violência contra as mulheres.
A data surgiu em decorrência do Dia Latino-americano de Não Violência Contra a Mulher, que
foi criada durante o Primeiro Encontro Feminista Latino-Americano e Caribenho de 1981,
realizado em Bogotá, Colômbia. O dia foi escolhido em homenagem às irmãs Pátria, Maria
Tereza e Minerva Maribal, que eram ativistas de direitos humanos, que foram violentamente
torturadas e assassinadas nesta mesma data, em 1960, a mando do ditador da República
Dominicana Rafael Trujillo.
Clique aqui para ler a cartilha.

