
Problemas de saúde e demissão 

Fátima Islei Costa, de 43 anos, 
trabalhava há nove anos na 
área de Logística da Exporta
ção de uma grande empresa 
quando foi demitida, em 2008. 
Fátima entrou com uma ação 
na Justiça contra a empresa, 
acusando-a de assédio moral, 
ação que ainda está em anda
mento. Seus problemas come
çaram quando houve mudança 
de chefia. O novo chefe, segun
do Fátima, "agia com arrogân
cia e logo no início passou a pro
teger alguns funcionários e a 
perseguir outros". Ela estava 
entre os perseguidos. "A partir 
daí, foram humilhações diárias, 
além de ameaças de demissão." 
Logo Fátima passou a sentir 
náuseas, dores de cabeça e de 
estômago. Diagnóstico: stress. 

A situação só se agravou. 
"Eu entrava em desespero, por
que não havia, dentro da empre
sa, nenhum departamento on
de tais fatos pudessem ser de
nunciados." 

A saúde de Fátima piorou, 
Em 2002, o médico da empresa 
detectou que ela estava com ten
dinite ocupacional e ela teve de 
fazer um tratamento com fisio
terapia e remédios. No ano se
guinte, porém, foi parar no 
INSS, sem que a empresa tives

se aberto, segundo Fátima, o Co
municado de Acidente de Tra
balho (CAT), que dá assistência 
ao funcionário no período em 
que ele está afastado. 

Ela ficou cinco meses afasta
da, até que o INSS a encami
nhou para uma reabilitação pro
fissional, sugerindo que Fátima 
fosse colocada em outro posto. 
"A empresa disse que, devido 
ao meu cargo, essa mudança 
não era possível." No mesmo 
cargo, o assédio continuou. "As 

Perseguições 
começaram 
com mudança 
de chefia 

perseguições recomeçaram, as
sim como as pressões psicológi
cas." Segundo ela, o gestor dizia 
o tempo todo que ela estava 
"meia boca" e que não servia 
mais para o trabalho. "Se eu me 
atrasasse cinco minutos após o 
almoço, lá vinha humilhação." 

Em 2004, á tendinite piorou, 
ela voltou para o INSS mas des
ta vez com o CAT. Fátima ficou 
um ano afastada. Mais uma vez 
o INSS solicitou que ela fosse 

transferida de área e nova
mente a empresa se negou. 
Ao voltar para a sua função 
habitual, ela hão tinha mais 
computador. "Tiraram a mi
nha máquina e não me de
ram trabalho. Ficava o dia in
teiro sem ter o que fazer. Era 
uma pressão para que eu pe
disse demissão." 

Meses depois, com a saú
de ainda pior, Fátima voltou 
para o INSS. O stress origi
nou um tumor benigno na hi-
pófise. Ela voltou para a em
presa, mas, em dezembro de 
2008 foi demitida. "Antes de 
me mandar embora a empre-
sa fez uma proposta para que 
eu me despedisse e ofereceu 
R$ 150 mil para eu não entrar 
na Justiça." Ela não aceitou. 
"Não pedia as contas porque 
precisava trabalhar. Sou so
zinha e sustento o meu pai, 
além da dificuldade que é pa
ra alguém na minha idade 
conseguir novo emprego." O 
Estado ouviu a empresa, que 
afirmou, por comunicado, 
que contestou, na Justiça do 
Trabalho, a ação movida por 
sua ex-colaboradora, "reu
nindo documentos que com
provam a inexistência dos fa
tos narrados". • J.P. 

Funcionária diz que foi assediada moralmente por anos 
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