Como erradicar o assédio sexual no trabalho no Brasil

Texto motivador I
Um ator uma rede de grande porte da televisão brasileira pode ser preso após caso de assédio sexual
Na terça-feira (4), um ator famoso divulgou carta aberta assumindo que “errou” com uma figurinista . Ela acusou
o ator de ter lhe assediado por meses e ter tocado suas partes íntimas nos bastidores. Após a manifestação de
atrizes contra assédios, a emissora suspendeu o contrato do ator por tempo indeterminado. Mas, afinal, o que
pode acontecer com o ator juridicamente? Ele pode ser preso pelo que aconteceu?
De acordo com as especialistas ouvidas pelo UOL, tudo dependerá se a vítima denunciará o caso para as
autoridades. "Ela precisa pedir a instauração do processo. Se ela não fizer a denúncia, a polícia e a justiça não
podem trabalhar sozinhas e apurar", explica Luiza Nagib Eluf, advogada criminalista e integrante da Comissão
da Mulher Advogada da OAB-SP
Tudo pode mudar de figura dependendo de onde a figurinista fizer a denúncia. “Ela pode abrir um processo
criminal, trabalhista ou cível. Lembrando que ela tem seis meses para entrar na justiça a contar da ocorrência
dos fatos”, fala Luiza.
Fonte:
https://estilo.uol.com.br/comportamento/noticias/redacao/2017/04/06/jose-mayer-pode-ser-preso-apos-caso-de-a
ssedio-sexual.htm

Observações: texto adaptado.

Texto motivador II

Fonte: http://www.fotosearch.com.br/CSP237/k36695257/

Texto motivador III

Assédio sexual no trabalho
Em uma pesquisa com 40 mulheres na Avenida Afonso Pena em Belo Horizonte, com o intuito de obter uma
ideia da ocorrência do crime de assédio sexual no trabalho foram feitas as seguintes perguntas:
- Você sabe o que é assédio sexual?
- Você já sofreu assédio sexual no trabalho?
- Se sim, qual foi sua atitude diante dessa situação?
Os resultados da pesquisa estão expressos nos gráficos abaixo

100% dos entrevistados sabiam o que era assédio sexual.

67,5 % dos entrevistados falaram que já sofreram assédio sexual do trabalho.
32,5% falaram que nunca sofreram assédio sexual.

Dos entrevistados que já sofreram assédio sexual no trabalho 14,8% denunciaram, 48,2 não fizeram nada e
37% não souberam o que fazer nessa situação.
Fonte: http://assediosexualnotrabalho.blogspot.com.br/

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua
portuguesa sobre o tema “Como erradicar o assédio sexual no trabalho
no Brasil ” apresentando proposta de intervenção que respeite os
direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

