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Trabalho numa loja de roupas que veste manequim
36/38. Eu visto 46 e, por isso, me pediram para
emagrecer. Essa atitude é correta? Eles podem me
pedir isso?

Lei Henry Borel: já são
600 mil assinaturas

Anônimo

Pai de menino busca punições mais severas para crimes praticados contra crianças

NO O DIA
RECLAMAR ADIANTA

Discriminado
por ser gordo!
DIVULGAÇÃO

P

ara início de conversa,
a empresa não pode
exigir que o funcionário emagreça para se
enquadrar nos padrões estabelecidos pela loja. Segundo a
advogada Adriana Ramos, dependendo de como essa abordagem tenha sido feita, pode
ser considerada assédio moral.
A especialista ressalta que
as empresas precisam estar
atentas ao tratamento que oferecem aos seus colaboradores
e aos seus clientes, porque, em
uma sociedade cada vez mais
consciente da importância
da inclusão e da diversidade,
apostar em um padrão único
de beleza ou de comportamento pode gerar sérios problemas
para a marca. “Consumidores
querem ter produtos de empresas que respeitem os valores da dignidade da pessoa
humana e da igualdade. Descumprir determinadas regras
jurídicas pode gerar processos
e indenizações. A adequação
aos valores de inclusão está
incluída nas normas de Compliance Antidiscriminatório”,
explica Adriana Ramos.

Adriana Ramos, advogada

O assédio moral, como
parece ser o caso relatado,
é a exposição de pessoas a
situações humilhantes e
constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma
repetitiva e prolongada, que
traz danos à dignidade e à
integridade do indivíduo,
colocando a saúde em risco
e prejudicando o ambiente
de trabalho, diz o advogado
Átila Nunes, do www.reclamaradianta.com.br.
Casos Resolvidos: Joana Terra (Banco do Brasil)
Ana Oliveira (Casa e Vídeo)
Raquel Assis (Assaí) Marcos
Souza (Itaú).
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REPRODUÇÃO

R

io - O abaixo-assinado que pede a sanção da Lei batizada
como Henry Borel,
criado pelo pai da criança,
Leniel Borel, chegou a 600
mil apoiadores ontem. O
projeto de lei 1.386/2021 tramita no Senado desde o ano
passado e prevê punições
mais rigorosas para assassinatos de crianças quando
causados por padrastos ou
madrastas.
A meta de Leniel é atingir um milhão de assinaturas até o dia 8 de fevereiro,
um dia antes da audiência
que julga Monique Medeiros, mãe de Henry e Dr. Jairinho, padrasto da criança,
suspeito de envolvimento
na morte.
Para o engenheiro, a data
escolhida como meta também tem mais um significado — marca um mês antes da
morte de Henry completar
um ano. O objetivo é levar o
abaixo assinado ao Senado
e cobrar dos parlamentares
celeridade na aprovação da
norma. A ideia da campanha
surgiu após Leniel pesquisar
dados sobre o crescimento
da taxas de crianças agredidas por ano no Brasil.
O menino Henry Borel foi
morto no dia 8 de março de
2021. A mãe da criança, Monique Medeiros e o namorado, o ex-vereador Dr. Jairinho
foram presos no dia 8 de abril,
acusados de cometer o crime.

O pequeno Henry Borel morreu no dia 8 de março vítima de agressões e tortura, segundo laudo

O projeto de lei ficou conhecido como Lei Henry Borel e já foi aprovado na Câmara dos Deputados em julho do ano passado. Agora, o
texto é avaliado pelo Senado.
Além do agravamento
na pena, a medida propõe
a criação do Dia Nacional
de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a
Criança e Adolescente, que
será celebrado todos os anos
na data de nascimento de

Henry, dia 03 de maio.
RELEMBRE O CASO

Henry Borel morreu na madrugada do dia 8 de março
de 2021. De acordo com a
equipe médica responsável
pelo atendimento, o menino
já estava morto no momento
em que chegou à emergência do Hospital Barra D’Or,
na Barra da Tijuca, na Zona
Oeste do Rio. As investigações e os laudos da Polícia Ci-

vil apontaram que a criança
morreu em decorrência de
agressões e torturas.
O padrasto, Dr. Jairinho, e
a mãe do menino, Monique
Medeiros, foram indiciados
pelo crime. O casal responde pelos crimes de homicídio triplamente qualificado,
tortura e coação de testemunhas. Para a polícia, a mãe de
Henry Borel era conivente
com as agressões do namorado contra o filho.

