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Foi dinâmica, descon-
traída e envolvente 

a 3ª Oficina da Mulher 
Metalúrgica realizada 
nesta sexta-feira pelo 
Departamento da Mu-
lher, do Sindicato. Vol-
tada para trabalhadoras 
gestantes da categoria, 
a oficina teve como tema 
“Fortalecer a Mulher e 
Humanizar o Parto para 
Transformar o Mundo” e 
contou a presença de 60 
mulheres, entre elas, 14 gestantes e 15 
mães que tiveram filhos há poucos meses 
e participaram da oficina anterior.

O evento abordou a importância de a 
mulher grávida receber informações sobre 
a gestação e o pós-parto, escolher a forma 
como o bebê vai nascer e en-
tender que o importante não 
é só o momento parto, mas 
toda a gestação, a saúde do 
bebê e da mulher e a família 
em geral. Também tratou 
da dificuldade de um aten-
dimento mais humanizado 
por parte dos hospitais e 
profissionais de saúde na hora do parto.

As trabalhadoras foram saudadas 
pela diretora Leninha, coordenadora do 
Departamento da Mulher, pelo presidente 
do Sindicato, Miguel Torres; diretora de 
finanças, Elza Costa; diretores Cláudio 
Prado e Xepa.

Leninha ressaltou os cuidados neces-
sários nessa fase da vida e da importância 
do parto humanizado.

Miguel Torres disse que “devemos 

3ª OFICINA DA MULHER
valoriza gestantes e mães metalúrgicas

dar atenção à saúde e à pre-
venção. A oficina propicia a 
troca de ideias e o aprendiza-
do mútuo entre profissionais, 
gestantes, mães recentes” 
e falou sobre as reformas 

previdenciária e trabalhista, que tiram 
direitos e vão afetar o futuro das famílias 
e das novas gerações. “Se não lutarmos 
agora nossos filhos não terão direitos 
trabalhistas no futuro”, disse.

Elza também falou dos cuidados e da 
prevenção para uma gestação sadia e sem 
riscos. “O acompanhamento da gestação 
e no pós-parto são prioridade para que 
os recém-nascidos tenham bom desen-
volvimento e as mães uma saúde plena”.

MULHERES METALÚRGICAS

ATIVIDADES
A oficina teve palestra com 

profissionais da área de saúde, 
como as doulas Gabriela Figueiredo, 
cirurgiã-dentista, especialista no aten-
dimento à gestante e parto, e Daniela 
Almeida Andretto doutora em saúde; 
apresentação do documentário “Renas-
cimento do Parto”, que mostrou, entre 
outras questões, a importância de um 
atendimento humanizado à mulher e 
ao recém-nascido, e os diversos tipos 
de partos (normal, natural, fórceps, 
cócoras, parto sem dor, cesária e parto 
humanizado).

O economista do Dieese Thomas 
Ferreira Jensen deu um depoimento 

sobre a experiência de ter participado 
de dois partos em casa. “Foi mais 
humanizado e menos invasivo que nos 
hospitais e tivemos auxílio de profissio-
nais da área”.

As gestantes e mães também 
participaram de exercícios que auxiliam 
no trabalho de parto e do sorteio de 
prêmios.

FOTOS PAULO SEGURA
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MÃO NA MÃO
PUNHO CERRADO

TRABALHADOR UNIDO 
JAMAIS SERÁ VENCIDO!

Orgulho de ser Metalúrgico!

ARATELL -
GREVE (zona leste)
Em assembleia com 
diretor Bombeirinho e 
equipe, trabalhadores 
decidiram paralisar as 
atividades até a direção 
da empresa assinar 

o acordo de PLR, que já foi negociado e aprovado em 
assembleia.

LUMINI (zona sul)
Diretor Jamanta e 

equipe comandaram hoje 
assembleia de discussão 

sobre o atraso nos 
depósitos do FGTS. Os 

trabalhadores aceitaram 
que a empresa deposite 

os atrasados até o mês de agosto, e no mesmo mês abra 
negociação para o acordo de PLR.

TEMASP (zona sul)
Aprovação do acordo 
da PLR de 2017 com 

pagamento em parcela 
única até 28 de 

fevereiro/18. Assembleia 
foi comandada pela 

equipe do diretor Teco.

ROAPLÁS
 (zona leste)

Diretor Mixirica 
e equipe com 

trabalhadores que 
aprovaram o acordo de PLR. Eles vão receber a primeira 
parcela em 28 de agosto/17 e segunda em fevereiro/18.

SOLETEC (zona sul)
Diretor Nivaldo e equipe 

entregando proposta 
de sindicalização aos 

trabalhadores e falando 
sobre as reformas que 

tiram direitos.

CONESTEEL -
GREVE (zona leste)
Em assembleia hoje, 
comandada pelo diretor 
Josias, os trabalhadores 
decidiram entrar em 
greve em protesto contra 
o atraso dos salários, 

férias, depósitos do FGTS e abono salarial. Ação tem o 
apoio da equipe do diretor.

ORI e ORI TRUCK 
(zona leste)
Trabalhadores das duas 
empresas garantiram 
a renovação dos 
respectivos acordos 
de PLR. Na Ori, o 
pagamento da primeira 
parcela será até dia 30 

de agosto e, da segunda, 
até 28 de fevereiro. Na 
Ori Truck, o benefício será 
pago em parcela única 
em fevereiro de 2018. 
As assembleias foram 
comandadas pelo diretor 
Uélio e equipe.

GARDINOTEC
e NOVA GARDES 
(zona leste)
Equipe do diretor 
Nélson conduziu hoje 
assembleias nas duas 
empresas, de renovação 
de acordo da PLR, com 

pagamento dos benefícios 
em duas parcelas, sendo 
julho/17 e março/18 na 
Gardinotec, e em junho 
deste ano e março do ano 
que vem na Nova Gardes.

ORI TRUCK

NOVA GARDES

ORI

GARDINOTEC
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E SAIBA MAIS

PARTICIPE. 
FAÇA SUA 
DOAÇÃO!

Diretor Erlon e equipe em assembleia com 
os trabalhadores da ALFA LAVAL (zona oeste), que 

aprovam a luta contra as reformas

Assembleia na REAG SPRAY 
(zona norte) com diretora Alsira e equipe

Diretor Curió e equipe conversando com trabalhadores 
da SERRAS SATURNO (zona norte)

Equipe do diretor Alemão na GP ISOLAMENTOS 
(zona oeste) falando sobre as reformas e a importância 

da organização e da unidade na luta

Trabalhadores da GILPELL M.P (zona leste) 
aprovam as manifestações e greves do movimento sindical 

contra as reformas – Equipe do diretor Nélson

NENHUM DIREITO

A MENOS!

Dias 12, 13 e 14 de Junho
Praia Grande - SP


