Sala de Apoio à Amamentação do Comitê
de Gênero é inaugurada na sede
26 de abril de 2016

Na manhã desta segunda-feira (25), foi realizada na sede a cerimônia de inauguração
da Sala de Apoio à Amamentação do Comitê de Gênero. Primeira do tipo nas empresas
Eletrobras, ela permite que, após voltar da licença-maternidade, as colaboradoras que
estejam amamentando seus filhos possam coletar leite durante o expediente.
A coleta é feita em uma sala aconchegante, refrigerada e localizada em uma área
tranquila e discreta no 14º andar. Para retirar o leite, há uma bomba elétrica portátil
disponível, além de um freezer para armazenamento e outros equipamentos. Cada
colaboradora que queira usar a sala receberá um kit para usa bomba, incluindo bolsa
térmica e frascos para o leite. Com isso, o bebê pode contar com um estoque do
alimento para quando a mãe estiver ausente.
A coordenadora do Comitê de Gênero, Tereza Mateus, ressaltou a importância da sala
para auxiliar as mães a continuar a amamentação por mais tempo. “O leite materno é
importante para a imunidade da criança no início da vida. Além disso, a amamentação
fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. Julgamos ser importante apoiar nossas
colaboradoras nesse momento em que elas precisam equilibrar a maternidade e a vida
profissional”, comentou.

Tereza Mateus mostra o kit de extração do leite materno

A engenheira de produção Marina Gomes, da Superintendência de Gerenciamento de
Empreendimentos (SG.T), foi a primeira a utilizar o espaço e, em vídeo, se mostrou
feliz em saber que a empresa tem esse cuidado com suas colaboradoras. “Uma das
minhas maiores preocupações era exatamente essa: como iria continuar
amamentando meu filho quando eu voltasse a trabalhar? Eu e meu filho Bernardo,
hoje com 6 meses, agradecemos esse privilégio”, comentou.
Infraestrutura
Marina também ficou encantada com a infraestrutura da sala. “É um espaço
maravilhoso, confortável e muito bem organizado. Achei muito bacana disponibilizarem
porta-retratos para a gente colocar fotos dos nossos bebês”, acrescenta.
Presente na inauguração do local, a representante do Banco de Leite Humano do
Hospital Universitário Antônio Pedro, Michele Souza Ferreira, destacou os benefícios da
amamentação para mãe e filho. “Além de colaborar para a formação do sistema
imunológico da criança, amamentar ajuda na proteção da mãe contra câncer de mama
e ovário”, frisou.
O evento contou ainda com a participação do diretor de Planejamento, Gestão e Meio
Ambiente (DG) Leonam dos Santos Guimarães, que ressaltou a importância da mulher
no setor nuclear. Também contou com a presença de representantes da Secretaria de
Saúde do Estado do Rio de Janeiro e de Furnas, Eletrobras, Cepel, BNDES e Petros.
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