
O Sindicato dos Bancários do Pará está 
em campanha de combate ao assédio 
moral no sistema financeiro.

Isso porque a prá�ca do assédio moral 
tem se tornado cada vez mais comum 
nos locais de trabalho, inclusive na 
modalidade home office, sobretudo 
pelas pressões de produ�vidade 
(metas), desumanização do ambiente 
de trabalho e aumento da 
compe��vidade, o que dificulta o 
espírito de cooperação e solidariedade 
entre os trabalhadores. 

O Sindicato busca, com essa 
campanha, conscien�zar a categoria 
sobre o que é assédio moral, como 
iden�ficar, cons�tuir provas e 
denunciar essa prá�ca adoecedora e 
an�é�ca. 

Diga NÃO 
ao Assédio 
Moral!



Características do 
assédio moral 

. Geralmente ocorre entre o gestor e 
seu subordinado, porém, também pode 
ocorrer entre colegas de mesmo nível 
hierárquico;
. Dar instruções confusas e imprecisas 
ao trabalhador;
. Bloquear o andamento do 
trabalho do assediado;
. Atribuir erros imaginários 
ao trabalhador;
. Pedir, sem necessidade, trabalhos 
urgentes ou sobrecarregar o empregado 
com tarefas;
. Ignorar a presença do trabalhador na 
frente dos outros, não o cumprimentar 
ou não lhe dirigir a palavra;
. Fazer crí�cas em público ou, ainda, 
brincadeiras de mau gosto;
. Impor horários injus�ficados;
. Fazer circular boatos maldosos e 
calúnias sobre o trabalhador e/ou 
insinuar que ele tem problemas mentais 
ou familiares;

. Forçar a demissão do trabalhador ou 
transferí-lo do setor para isolá-lo;
. Pedir a execução de tarefas sem 
interesse ou não lhe atribuir tarefas;
. Re�rar seus instrumentos de trabalho 
(telefone, computador, mesa, acesso a 
sistemas etc.)
. Agredir psicologicamente o assediado 
na presença de outros empregados ou a 
sós;
. Proibir colegas de falar e almoçar com 
o trabalhador;
. Forçar a assinar documentos que o 
trabalhador não tem convicção de que 
deve assiná-los.

Em caso de assédio moral
no seu local de trabalho
denuncie ao Sindicato:

bancarioassediomoral@gmail.com

Mais informações: bancariospa.org.br
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