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JUSTIÇA Número de processos cresceu 21% este ano mas poucos resultam favoráveis à mulher

TST acata apenas 1% das
ações de assédio sexual
A Lei 10.224 - que protege e
defende as mulheres do as-
sédio no ambiente de traba-
lho -, e completou 20 anos
este ano, melhorou o cenário
de violência mas não tem si-
do suficiente para conter a
prática. Somente no primei-
rosemestrede2021,emcom-

paraçãocom2020,houveau-
mento de 21% de processos
do gênero. Dados do Tribu-
nal Superior do Trabalho
(TST) revelam que, entre 2017
e 2020, apenas 1% dos pro-
cessos relacionados a casos
de assédio sexual julgados
em 1ª instância na Justiça do

Trabalho terminaram com
asvítimastendosuasdenún-
cias totalmente reconheci-
das.“Aideiadequeocorpoda
mulher é objeto e proprie-
dade é antiquíssima, e eram
raras as ações na Justiça do
Trabalho antes da lei em
2001. Com ela, tivemos uma

crescente no número de de-
núncias ano a ano até 2017 e
a reforma trabalhista. Com
as novas regras, as vítimas de
assédio não teriam mais o
direito de justiça gratuita”,
diz o juiz do Tribunal Regio-
nal do Trabalho Rodolfo
Pamplona Filho.. A4

“A ideia de
que o corpo da
mulher é objeto
é antiquíssima”
RODOLFO PAMPLONA, juiz do TRT

Max Verstappen e
Hamilton decidem
título em Abu Dabi B8

Giuseppe Cacace / AFP

EMPREGOS

Empresas
iniciam
busca por
novos perfis
profissionais
Apesardodesempregodeste
ano ter batido recorde com
uma taxa de 14,7% no pri-
meiro semestre, empresas
brasileiras já estão em busca
de profissionais. como as de
tecnologia, logística, varejo
e agronegócio. B4

CHUVA NO INTERIOR

Força tarefa
leva socorro
a 25 cidades;
FGTS será
liberado
A força-tarefa do governo da
Bahia segue com a mobili-
zação para levar socorro a 25
municípios em situação de
emergência por causa da
chuva. A Caixa Econômica
vai liberar o saque do Fundo
de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS). A5/ B5

AUDIOVISUAL
Cineasta Lula
Oliveira segue
com produção
de “Matriarca” C1

VIAJANTES

Barroso
determina que
passaporte da
vacina seja
obrigatório B1

CLIMA

Tornados
devastam
territórios e
causam mortes
nos EUA B6

OPINIÃO \ LEITOR

JOSÉ PAES LANDIM

“Que a maturidade
nos contemple com a
simplicidade dos
simples” A3

TOSTÃO

“É cada vez mais
difícil alguém ser
independente e um
observador neutro” B7

“É lamentável
não termos um
representante na
primeira divisão” A2

BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA COPA DO BRASIL

Atlético-MG e Athletico
fazem partida de ida da final B7
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UM JORNAL
DE OPINIÃO

FECHAMENTO: 22H25

CAPA
Alberto Pitta conta, em livro, a
história do design têxtil na folia 1/2

ABRE ASPAS
Professora Georgina Gonçalves faz
reflexão sobre a Lei de Cotas 3

ANOTA BAHIA
CASACOR Verão
Bahia 2022 vai
acontecer na
Praia do Forte C2

Uendel Galter / Ag. A TARDE

Estampas em
tecido
desenhadas
por Alberto
Pitta

Divulgação

U
en

de
l

G
al

te
r

/
A

g.
A

TA
R

D
E

Marco Fábio é
piloto de drone,
a profissão
do futuro

Holandês da Red Bull larga na pole


