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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
UMA DATA PARA REFLETIR
O dia 8 de março é um dia mais do que de
flores, é dia de luta e reflexão. É importante
comemorar o dia que nos lembra basicamente duas
coisas: que as mulheres lutaram por seus direitos à
custa de sua própria vida e que ainda há um longo
caminho a ser percorrido.
Embora a origem exata do Dia da Mulher
seja controversa, ele está relacionado a luta e
mobilização das mulheres trabalhadoras do final do
século 19 e primórdio do século 20. Vários eventos
contribuiram para a criação do dia 8 de março, entre os quais
a morte de 130 tecelãs em um incêndio de uma fábrica textel
em Nova Yorque, quie lutavam por equiparação de salários
com os homens, redução da carga horária de trabalho e
melhores condições de trabalho.
Em 1810, na Dinamrca, no 2º Congresso de Mulheres
Socialistas, foi aprovada uma resolução para a criação de uma data
anual para o Dia Internacional da Mulher. Seguiram-se depois dessa

Em busca de direitos iguais,
mulheres do mundo todo
enfrentaram seus medos
e hoje se destacam como
sinônimo de coragem
proposta, diversas manifestações de trabalhadoras na
Europa e nos Estados Unidos, sendo que uma das mais
importantes foi em 8 de março de 1917, com a greve de
operárias russas do setor de tecelagem.
Após centenas de anos de luta , com avanços na
legislação e espaços abertos para debates , as mulheres
mães, esposas e trabalhadoras seguem em frente e se desdobram
na jornada diária , ocupando posições, ofícios e reconhecimentos
antes inimagináveis.

Violência Organizacional e a Mulher bancária
A participação feminina no mercado está em alta, mesmo assim
a mulher vive em condições desiguais com relação ao salário
masculino. A violência de gênero e de discriminação no mercado de
trabalho abrange patamares ainda altos. No caso das bancárias, se
analisarmos as condições atuais, verificamos várias ameaças aos
seus direitos, à sua saúde e a sua essência como ser humano e
cidadã, entre as quais:

Assédio Moral e Metas abusivas
Assédio Sexual
Ler/Dort, Transtorno Mental e Sobrecarga de
Trabalho
A categoria bancária figura entre os ramos de atividade que
possui as mais altas taxas de acidente de trabalho do país. Por isso é
necessário que a bancária se informe, busque apoio junto à sua
representação sindical, utilize os instrumentos de denúncia, a fim de
garantir respeito, a manutenção da sua saúde e a preservação dos
seus direitos.

Mais do que nunca, para conquistarmos,
temos que estar juntas, unidas. Participe !

VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER

A AGRESSÃO
PODE SER
FÍSICA OU
PSICOLÓGICA.
MAS A SUA
ATITUDE
PODE MUDAR
ESSA HISTÓRIA.

NÃO SE CALE
DENUNCIE!

NÃO É O MUNDO QUE A GENTE QUER !
As bancárias são alvo de diversos tipos de violência, desde
metas abusivas e progressivas, cobranças exacerbadas por
resultados , assédio moral, pressão incessante, estresse diário.
A combinação perversa de todos esses fatores tem levado um
número cada vez maior de bancárias ao adoecimento físico e
mental, ao consumo de medicação tarja preta, ao afastamento
do trabalho por licença médica e às dificuldades encontradas
para retornar à vida laborativa.

Assédio Moral nos Bancos
O Assédio Moral dentro dos bancos não é um fenômeno novo. A
exposição da bancária diante de situações humilhantes e
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de
trabalho e no exercício de suas funções, tem se tornado um fator de
desestabilização emocional gerando sofrimento psíquico e
degradação no ambiente de trabalho. O intuito das condutas
negativas é diminuí-lá, forcá-la ao afastamento por licença médica, a
desistir do emprego ou provocar a demissão .
A trabalhadora bancária pode se proteger contra o Assédio Moral
conhecendo seus direitos. Para tal, a categoria bancária foi a
primeira a incluir o combate ao Assédio Moral na sua Convenção
Coletiva de Trabalho. Esse instrumento de combate prever canal de
denúncias, que garante o sigilo da bancária ,estabelecendo o
mecanismo para o encaminhamento , apuração e a solução do
problema.

Assédio Sexual no Trabalho
Elogios indiscretos, histórias ,confidências íntimas, toques
constrangedores, proposta ou insinuação. Apesar do silêncio das
vítimas, esse tipo de perseguição no ambiente de trabalho, que pode
ser caracterizado como assédio sexual, é uma situação mais comum
do que se imagina. Dentre as formas de violência contra a mulher, o
assédio sexual no ambiente de trabalho
vem crescendo assustadoramente. Usando
dados da OIT, 52% das mulheres já
sofreram assédio no trabalho. Mesmo
considerado crime desde 2001, a violência
“ p ú b l i c o - p r i va d a ” é d e t a m a n h a
perversidade que, provoca a
culpabilização da própria vítima.
Muitas mulheres que se percebem nessa
situação de violência sentem medo e culpa
e, ao invés de serem protegidas, acabam
por se silenciar e, em não raras situações, afastar-se do ambiente de
trabalho, através licença-médica ou pedindo demissão. Vergonha e
medo são alguns dos sentimentos mais comuns entre as vítimas de
assédio sexual no trabalho. Diante da situação, a mulher não deve se
calar e denunciar sempre!

Ler/Dort, Transtorno Mental e Sobrecarga de Trabalho
A profissão bancária apresenta riscos à saúde
demonstrada por um verdadeiro surto de
Ler/Dort. Não se trata de uma questão
individual, mas sim relacionada às condições e
à organização do trabalho. O sistema atual de
produção nos bancos define o trabalho em
tarefas repetitivas e extenuantes. Cada vez
mais as bancárias desenvolvem distúrbios de
natureza musculoesquelético e psíquico. A
saúde da trabalhadora bancária deve ser
tratada numa perspectiva de classe e não isolada. É essencial a
trabalhadora bancária manter seus direitos e avançar mais. Entre tais
direitos , estão as principais reivindicações da representação sindical,ou
seja, melhores condições de trabalho, fim das metas abusivas, do assédio
sexual e moral.

Avançar juntos na luta
GESTÃO: 2014 / 2017

BANCÁRIA, PROCURE APOIO
NO SEU SINDICATO!
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