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VOCÊ SABIA?
NO MÊS DE JUNHO COMEMORAMOS O MÊS DO ORGULHO LGBTI+
Mês dedicado a reivindicar direitos, cidadania e respeito à
diversidade sexual e de gênero em todo o mundo, data
celebrada mundialmente no dia 28 de junho.
O orgulho LGBT, por sua vez, iniciou-se em referência à
Rebelião de Stonewall, ocorrida em 1969, quando gays,
transexuais e drag queens protestaram contra uma ação
violenta de policiais nova-iorquinos que queriam fechar um
bar que reunia a comunidade.
As nomenclaturas foram sendo reformuladas ao longo do
tempo, até 2008 utilizava-se a sigla GLS (Gays, lésbicas e
simpatizantes), quando foi aprovado o uso da sigla LGBT na 1ª
Conferência Nacional.
Atualmente, as siglas foram se estendendo a fim de abarcar
de forma mais completa a comunidade como LGBTQI+ ou
LGBTT2QQIAAP (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgênero,
Transsexuais, 2 Spirits, Queen, Questionando, Intersexuais,
Assexuais, Aliados, Pansexuais).

Alguns Números...
61% dos funcionários LGBTIs no Brasil optam por esconder sua
sexualidade

Pintura da faixa de pedestre nas cores da bandeira LGBTI+

41% sofreram discriminação por sua orientação sexual ou
identidade de gênero no ambiente de trabalho

Não existe mais espaço para rótulos.
Aqui na Gerdau podemos ter a liberdade de ser quem
somos.
Afinal, somos uma empresa feita de pessoas

33% das empresas brasileiras não contratariam pessoas LGBTIs
para cargos de liderança

Como
aliados
da
diversidade,
devemos
nos
responsabilizar em relação à promoção de um ambiente
de respeito e inclusão.

O Brasil é o país que mais mata gays, lésbicas e transgêneros do
mundo

90% de travestis estão se prostituindo por não terem
conseguido emprego (mesmo com bons currículos)

Fonte: sinprodf.org.br

SEMANA DA DIVERSIDADE
Entre os dias 17 a 21 de maio tivemos a semana da Diversidade. Realizamos todos os dias diferentes
programações referente ao tema DIVERSIDADE E INCLUSÃO, permitindo a participação de todas as
pessoas, promovendo a abertura, trocando experiências, aprendendo uns com os outros e assim
avançarmos nessa jornada.
Veja o que rolou na Usina de Pinda....

Vídeo de abertura
Rubens Pereira, Vice Presidente GSB

Entrega de adesivos Diversidade

DSD - Tema Diversidade e Inclusão

DSD - Tema Raça e Etnia

DSD - Tema Gênero

Novas comunicações visuais
Sala área de Pessoas

Palestra com Guilherme Bara
Especialista de D&I

Banners espalhados por toda Usina
"Sou mulher e posso..."

DSD - Tema PCD

DSD - Tema LGBTI+

Conversa com Mulheres de Pinda e Mogi
com Michele Robert CEO Gerdau SUMMIT

PROGRAMA PERTENCER

QUEM FAZ HISTÓRIA

O Programa Pertencer é mais uma iniciativa da Gerdau em
parceria com o SENAI em promoção da diversidade, capacitação
profissional e inserção no mercado de trabalho.
Foram destinadas 50 vagas a mulheres, com oportunidades para
Manutenção Elétrica, Manutenção Mecânica ou Operadora
Multifuncional.
Recebemos mais de 8 mil inscrições de mulheres de todas as
regiões do Brasil. O processo de seleção está em andamento e
em breve vocês conhecerão as mais novas colaboradoras da
Usina de Pinda.

1º Dia de Prova

Dinâmicas

WS VIÉS INCONSCIENTE
O Workshop Viés Inconsciente faz parte da nossa estratégia de
Diversidade e Inclusão e foi realizado no dia 07 de junho com o
Comitê da Usina Pinda, ministrado pela Marina Porte, HR
Business Partner e Letícia Queiroz, Coordenadora RTC visando
conscientizar sobre os nossos vieses inconscientes e como
evitar
que
pré-conceitos
influenciem
nossas
ações,
relacionamentos e formação de times. Estamos trazendo para a
consciência a importância de valorizar pessoas que tragam
pontos de vista diferentes para compor o nosso time.
O objetivo é capacitar a liderança da Usina nos próximos meses.

Workshop Viés Inconsciente - Comitê Usina Pinda e Mogi

"Existe uma frase que me motiva a acreditar em
um mundo melhor: “A educação não transforma o
mundo. A educação transforma pessoas. Pessoas
transformam o mundo”. Poder atuar em um
programa que visa capacitar e desenvolver
outras mulheres é extremamente gratificante.
Nosso objetivo não é, somente, que essas
mulheres sejam colaboradoras Gerdau. Queremos
transformar a vida delas, promovendo
capacitação e oportunidade de atuação em um
mercado de trabalho que necessita dessa
diversidade em todos os níveis. É uma
experiência muito enriquecedora fazer parte
disso!"
Camila Ferreira - Especialista P&DI

"O olhar das candidatas deixava claro que só
precisavam de uma oportunidade e fazer parte de
tudo isso deixou o coração cheio de coisas boas.
O Programa Pertencer proporcionou momentos
muito marcantes e especiais, para se levar para
sempre na memória"
Tatiane Sales - Analista Qualidade
"O programa pertencer é uma iniciativa da
Gerdau, serão 45 vagas para mulheres que ficarão
um período em processo de capacitação em
parceria com o Senai. Elas serão contratadas
pela Gerdau e a ideia é que depois sigam carreira
junto conosco. Queremos através desse
programa, fazer a inclusão de mulheres no
ambiente industrial, entendemos que é preciso
esta capacitação em paralelo com o trabalho,
para que as mulheres já cheguem melhor
preparadas, entendendo os desafios da área
industrial"
Manoel Esteves - Líder Pessoas Pinda e Mogi

CURSO DE LIBRAS
No mês de maio iniciamos a 1ª turma do curso de Libras na Usina de Pindamonhangaba. A ideia surgiu da possibilidade de
contratar pessoas surdas para trabalhar na operação de barra chata. O objetivo é treinar pessoas que estarão em contato
direto com esses colaboradores e também pessoas das áreas de apoio como RH, Segurança Patrimonial, Garantia da
Qualidade e Unidade de Saúde. “Quando falamos em diversidade e inclusão, devemos pensar na preparação para receber
como parte fundamental no sucesso do ato de incluir”, Lucas Paes, Gerente TMEC.
Incluir uma pessoa surda vai além de aprender sinais, incluir é conhecer primeiro as identidades surdas e aprender libras
como uma língua, pois possui gramática própria. Libras é uma das línguas oficiais do Brasil através da Lei nº 10.436, de 24
de Abril de 2002 e a primeira língua da comunidade surda. Libras significa Língua Brasileira de Sinais, ou seja, ela é um
outro idioma!
“O curso de libras foi uma grata surpresa não somente como um novo conhecimento e aprendizado, mas realmente na vida
como ser humano. Cada dificuldade superada em um idioma único e repleto de sensações e emoções me fez refletir a
importância de olhar ao redor e entender que é preciso querer, antes de qualquer coisa, para poder realizar! A vontade de
aprender de todo grupo somada a vontade de compartilhar conhecimentos e ensinar da nossa professora, tem tornado essa
jornada única", comenta Cristiane Barbosa, Coordenadora Logística.

MENTORIA D&I
Em parceria com a Consultoria Talento Incluir, convidamos 5 líderes para uma
Mentoria Executiva de Diversidade e Inclusão. Um convite ao diálogo, a reflexão e
a transformação. A proposta é que eles conheçam, se apropriem e disseminem os
temas relacionados a D&I.
"Estamos só no começo da nossa jornada de transformação rumo a um ambiente
mais diverso e inclusivo, mas as conquistas que já tivemos, muito bem conduzidas
pelo Comitê de Diversidade, são dignas de muito orgulho e me fazem querer fazer
parte cada vez mais deste processo! E justamente por ter despertado para essa
caminhada, me senti muito honrada em receber esse convite! Sou iniciante e
aprendiz do tema e minha expectativa é que, com a mentoria, eu consiga a
bagagem, repertório e a coragem para também ser protagonista na transformação,
comenta Renata Fleury, Gerente Excelência Operacional.

FIQUE POR DENTRO!
Seguimos com os nossos desafios em ter um ambiente cada vez mais Diverso e Inclusivo.
E para contribuir com esse avanço é muito importante conhecer e acompanhar de perto os nossos números.
Veja como estamos:

