
Colaboradores e  Colaboradoras,  
Essa é  a  1 ª  edição do nosso jornal  de Diversidade e  Inclusão da Usina de Pinda!

 

Por  aqui  i remos comparti lhar  as  últ imas not ícias  sobre o  tema,  as  ações real izadas e

como estamos moldando o futuro através da Diversidade e  do respeito a  todas as

pessoas.  

Vem com a gente!  

 

EDIÇÃO 1

Usina Pindamonhangaba

ABRIL  2021

SEGURANÇA

NOSSA ESTRATÉGIA 

Para que possamos alcançar  os  desafios propostos,  nós de Pinda,  definimos uma

estratégia  para avançar  no tema,  dividida em 4 pi lares.  



 
 

Iniciamos uma turma de 40 jovens em parceria com o SENAI para a formação
de Operadores e Operadoras no curso de Processos Siderúrgicos. Com o
objetivo de alimentar o nosso pipeline operacional e também transformar vidas
e o futuro desses jovens, fizemos um programa bem diferenciado, desde a
divulgação, em comunidades carentes, até as etapas das dinâmicas onde
procuramos conhecer da história de vida de cada jovem. 

Nessa turma temos  58% de mulheres! 

"incrível como um simples gesto pode ser
tão motivacional
Marcella Lopes - Técnica de Manutenção

 
 

Nesse dia tão importante tivemos algumas ações como Webinar ONU Mulheres,
Webinar Papo de Homem, Almoço especial, Recepção na portaria, Ação no
refeitório "Sou mulher e posso..." e também tivemos a nossa 1ª roda de conversa
com as mulheres. 

QUEM FAZ HISTÓRIA

"pela primeira vez na historia de nossa
Aciaria em Pindamonhangaba, temos
uma mulher à frente dos comandos de
uma ponte rolante nos Fornos elétricos,
quebrando paradigmas e mostrando
toda sua capacidade e dedicação
empenhada pela Gabriela Aparecida
Cortez da Rocha." 

Nikkollas – Coordenador Aciaria

  Família é como o aço, uma base forte que
nos dá sustentação e resiliência. E o que
cria essa liga? São os VÍNCULOS AFETIVOS
que construímos diariamente.
 
  Na Gerdau, acreditamos que filhos e
carreira são partes essenciais do que somos
e que podem se desenvolver juntas. Por
isso, criamos uma série de iniciativas para
apoiar os colaboradores que estão vivendo
um momento tão significativo em suas
vidas: a chegada de um filho.

E essa é uma das iniciativas do nosso
Programa LIGA DAS FAMÍLIAS! 
 
   1ª roda de conversa com mulheres 

 
 
 

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 2021

 8 MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER



Meu emprego na Gerdau foi um
grande sonho. Com caráter se

conquista tudo!

 
 

Em todos os momentos tive
amparo tanto dos funcionários

quanto dos líderes.

 

Marina Porte
Área de Pessoas

HR Business Partner
 
 

Responsável pela liderança do Comitê
de Diversidade local e representante da

unidade de Pinda no Comitê de
Diversidade Corporativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gênero 
Sheila Nogueira

 
 

Camila Ferreira
Eduarda Zangrandi 
Lucas Paes
Renata Fleury
Vanessa Joaquim 

Alex Diego 
Leandro Garcia
Letícia Ferreira
Letícia Queiroz
Mariana Rincon 
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PCD
Flávio Pereira

 

Belisa Buonafina 
Camila Queiroz
Francisco Henrique
Maiara Cardoso
Maira Gonçalves
Simone Padovani

Guilherme Castanheira
Rodrigo Pacheco
Vanessa Mota

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LGBTI+
Olivia Ferraz

 

Fernando Edésio
Guilherme Cabral
Larissa Marques
Tatiane Sales
Vanessa Aparecida

Andreia Aparecida
Heriberto Pinheiro
Monica Renata

 
 
 
 
 
 
 
 

RAÇA E ETNIA
Aline Valério

 

Aline Ribeiro
Cibele Timóteo
Rafael Plentz
Thamires Pivato
Thiago Bonafé

Eder Leandro
Eduardo Miani
Luis Gustavo
Tatiane Ribeiro

 
 
 
 
 
 
 
 

 GRUPOS DE AFINIDADE

São responsáveis pela elaboração do plano tático, com base na estratégia. Realiza ações e mobiliza os colaboradores. 
Esse grupo é formado por pessoas de várias unidades da Gerdau e para esse ano, temos 3 pessoas de Pinda que nos
representam nos grupos de afinidade. 

Dentro do tema de Diversidade e Inclusão temos uma Governança estabelecida para melhor gestão e avanço dessa
jornada na Gerdau. Nessa Governança temos o Comitê de Diversidade local, o qual, em Pinda foi criado no início desse
ano. Lembrando que, em dezembro 2020, abrimos as inscrições, para que as pessoas que tivessem interesse em
participar se inscrevessem. O nosso Comitê está formado com 41 pessoas, sendo 63% mulheres e com a participação
de pessoas de diversas áreas e diferentes posições também, estagiários, administrativos, operacionais, liderança...
 

CONHEÇA!

REPRESENTANTE COMITÊ DIVERSIDADE 

 INTEGRANTES COMITÊ LOCAL - PINDA 

ANDERSON FERREIRA
 

GRUPO PCD

JOÃO VITOR MOKAN
 

GRUPO GÊNERO
GUILHERME FERREIRA

 
GRUPO LGBTI+

São responsáveis pela realização das ações locais e mobilização dos colaboradores. 

KIT DIVERSIDADE



Diversidade é falar sobre respeito às singularidades e aos atributos de cada pessoa, é o conjunto de todas as
nossas características. Diversidade está ligada a representação demográfica, ou seja, o quão equilibrada a empresa
está em relação a oferecer oportunidades para diferentes tipos de profissionais.

Inclusão é garantir que todos tenham acesso às mesmas oportunidades de desenvolvimento e ascensão
profissional dentro da empresa. Para que isso aconteça, é primordial identificar os vieses inconscientes que
fomentam o preconceito dentro da organização — onde a empresa precisa se abrir para, se necessário, reformular
sua cultura organizacional.

 Diversidade é quantitativo e Inclusão é qualitativo! 
"Diversidade é chamar para o baile, e inclusão é convidar para dançar" VERNÃ MYERS

Para alcançarmos os nossos desafios e ter um ambiente cada vez mais Diverso e Inclusivo, é muito importante conhecer
e acompanhar de perto os nossos números. Vale ressaltar que o nosso recorte é a partir de Outubro/2020, quando
começamos a trabalhar com o tema de maneira mais efetiva. Veja como estamos:

 SEMANA DA
18 A 22 DE MAIO 

FIQUE POR DENTRO

 APRENDIZADO 

Por aqui iremos compartilhar conceitos, curiosidades para que possamos conhecer, aprender e nos desenvolver cada vez
mais...

 VEM AÍ!

 QUAL A DIFERENÇA ENTRE DIVERSIDADE E INCLUSÃO?

 FICOU COM ALGUMA
DÚVIDA OU QUER

SABER MAIS SOBRE
O TEMA? 

 
PROCURE QUALQUER
PESSOA DO COMITÊ

DE DIVERSIDADE 

https://exame.com/carreira/vies-inconsciente-como-voce-lida-com-o-que-e-diferente-de-voce/

