STIMMME-BG tem ação de
valorização a autoestima no
Outubro Rosa

No mês dedicado a alertar a sociedade
sobre a necessidade de prestar atenção à
saúde – em especial ao diagnóstico precoce
de uma das doenças que mais mata
mulheres no país, o câncer de mama – o
STIMMME-BG convida as trabalhadoras do
setor metalmecânico a participar de um
momento especial de autocuidado. Nas
ações temáticas do Outubro Rosa, o
Sindicato agrega ao momento de
conscientização, com repasse de
orientações e informações, uma
oportunidade diferenciada de valorizar a
autoestima. “Neste ano, o Sindicato inovou
na forma de conscientizar as mulheres
sobre a importância da luta contra o câncer.
Com uma proposta positiva, de estimulo e
homenagem à beleza de cada uma,
queremos lembra-las que, mesmo em meio
a uma rotina cada vez mais atribulada,
reservar um tempo para cuidar de si é
fundamental”, diz o presidente Elvio de
Lima.Quem visitar a sede da entidade nos
dias 23, 24 e 25 deste mês poderá
aproveitar, sem custo, um workshop estético
com dicas que vão ensinar às mulheres
como ficar ainda mais belas no dia a dia. As
aulas terão recomendações para manter a
saúde da pele e encerram com
ensinamentos práticos sobre aplicação de
produtos embelezadores e maquiagem
básica. Ministrada pela consultora e diretora
sênior de vendas independente Mary Kay,
Méuri Molon, a iniciativa é uma forma
criativa de atrair a atenção das mulheres
para o importante alerta contido na
campanha mundial do “Outubro Rosa”.A
primeira etapa da ação ocorreu nos dias 18,
19 e 20, atendendo a uma série de
mulheres. Para aproveitar essa facilidade,
basta comparecer à sede do STIMMME-BG,
que fica na rua Dom José Barea, nº 60.
Outras informações podem ser obtidas pelo
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Mais notícias do período Outubro de 2017
* Ação na Justiça pede publicação da lista suja

* Brasil não cumpre meta de erradicar trabalho infantil até 2016, mostra relatório
* Sindec-POA tem vagas disponíveis no Grupo Maturidade Ativa Ipanema
* Centrais Sindicais lançam o site radiopeaobrasil.com.br
* Comerciários de Porto Alegre se solidarizam com metalúrgicos de Catalão
(GO)
* Sindnapi RS elege novos coordenadores e delegados para o Congresso
Nacional
* Senalba/RS garante acessibilidade universal à agencia de emprego
* Sindec Canoas recebe Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira
* Trabalhadores fazem Ato em solidariedade ao povo da Venezuela
* Fraude do FGTS atinge cinco milhões de pessoas
* Empregadores domésticos têm até hoje para pagar guia de setembro do
eSocial
* Comerciários de Porto Alegre iniciam negociação e Reforma Trabalhista já se
mostra um entrave na garantia de direitos
* Diretoria de Elvio de Lima é reeleita para o STIMMME-BG
* Temer promete a sindicatos regulamentar contribuição em 15 dias
* Em um ano, desemprego cresceu 9,25% no Brasil
* Desempregados são 13,1 milhões de pessoas FONTE: Subseção do Dieese
na Força
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