
Amamentar é vida
e também seu direito !*



Amamentar é 
Esta cartilha sobre amamentação foi criada 

exclusivamente para você, gestante ou futura mamãe 
aeroviária de Guarulhos. Essa publicação fala sobre a 
importância do aleitamento materno e seus benefícios. 

Você sabia que até os seis meses de idade um bebê não
 necessita de água, chá, sucos ou papinhas? O leite 

materno, sozinho, é suficiente para fornecer tudo o que ele precisa! 

Esta publicação vai informar para as mamães quais são as 
vantagens da amamentação, mitos e curiosidades científicas.

Vamos falar também sobre a licença-maternidade de 180 dias, uma 
conquista importante da Federação Nacional dos 

Trabalhadores em Aviação Civil da CUT (FENTAC) e dos 
Sindicatos dos Aeroviários cutistas, em destaque o nosso aqui de 
Guarulhos, na Campanha Salarial de 2013/2014, que está em vigor 

desde  1º de dezembro do ano passado.

Com esse importante direito, as mamães aeroviárias podem dar mais 
amor, carinho e proteção aos seus filhos. 

Amamentar é seu direito, exerça-o!

Boa leitura!  

Direção do Sindigru/CUT

seu direito
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O poder
da amamentação

Amamentar é muito mais do que simplesmente deixar seu bebê 
satisfeito. Além de ser um ato de amor, fortalece o vínculo entre mãe e 

filho e traz inúmeros benefícios. Conheça alguns dos superpoderes: 

Vantagens para a mãe e a família 

* Pesquisadores da Espanha 
descobriram que as mulheres 
que amamentam seus filhos 
por mais de seis meses têm 
menos chances de desenvolver 
câncer de mama.

* Pesquisa britânica especula 
que a redução nos níveis de 

progesterona na lactação pode 
proteger o cérebro, diminuindo 
o risco de Alzheimer. 

* Uma pesquisa da Universi-
dade Federal de Pelotas, com 
3,5 mil recém-nascidos, mostra 
que crianças amamentadas 
por mais de um ano têm esco-

laridade 10% superior àquelas 
que não completaram um 
mês de alimentação com leite 
materno.

* Amamentar também diminui 
risco de hipertensão arterial 
nas mães.

Algumas curiosidades Científicas:

*

Desenvolve o sistema 
imunológico do bebê

O leite materno contém células 
anti-infecciosas capazes de 

proteger o organismo do bebê 
contra infecções, como as 

intestinais e otites, evitando 
assim diarreias.

 Ajuda no desenvolvimento
 da fala

A posição da boca nos mamilos 
provoca a estimulação de 

pontos articulados responsá-
veis pela produção dos 

fonemas (sons).

Fortalece o vínculo mãe e bebê 

O contato com a mãe pelo 
aleitamento materno faz com 

que o bebê se sinta mais seguro 
e tranquilo, evitando choro e 
ansiedade. Além disso, a mãe 

se sente menos estressada.

Evita doenças futuras

Um bebê amamentado no peito 
pode evitar durante sua vida 

algumas doenças como 
obesidade, diabetes e 

hipertensão.

Alimento mais completo para 
o bebê

O leite materno é o único ali-
mento de que o bebê precisa até 

o sexto mês de vida. Nenhum 
outro alimento, nem mesmo 
água, é necessário durante 
esse período. O aleitamento 
materno pode continuar até 

que a criança complete 2 anos 
ou mais.

Fonte de informação: Guia do Bebê

Fonte de informação: Unicef,Aleitamento.com e Universidade Federal de Pelotas
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Tempo 
para 
cuidar 

Tempo 
para 
cuidar 

Uma das principais dúvi-
das das trabalhadoras 

com a chegada do bebê é quais 
são os seus direitos. 

Da mesma maneira que 
toda criança tem o direito ao 
aleitamento materno, as mães 
também têm o direito de ama-
mentar seus bebês garantidos 
por lei.

A lei brasileira sempre ga-
rantiu que toda mulher tivesse 

direito a 120 dias de licença-
-maternidade a partir do oita-
vo mês de gestação, sem prejuí-
zo do salário. 

Graças à Federação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Avia-
ção Civil da CUT (FENTAC) e 
aos Sindicatos dos Aeroviários 
cutistas, em destaque o nosso 
aqui de Guarulhos, na Campa-
nha Salarial de 2013/2014, foi 
conquistada a prorrogação de 

mais 60 dias na licença-mater-
nidade para você cuidar do seu 
bebê.

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) recomenda o alei-
tamento materno exclusivo até 
o bebê completar seis meses. 

Dessa forma, os 180 dias 
garantem que a amamentação 
não seja interrompida quando 
a mãe retornar ao trabalho. 

Está assinada na 
Convenção Coletiva 
de Trabalho, o direito 
que garante à mamãe 
aeroviária emprego 
após o término  da 
licença-maternidade 
e não poderá ser dis-
pensada, até 258 dias 
contados a partir  do 
parto. A menos que 
tenha recebido salá-
rios correspondentes a 
esses dias.

Graças ao Sindi-
cato a mamãe aerovi-
ária terá durante 24 
meses, após o parto, 
creche garantida. O 
Sindicato indicará às 
empresas as creches 
distritais com as quais 
as empresas assinarão 
convênio (nas con-
dições de mercado). 
Para a determinação 
das creches mais 
apropriadas a neces-

sidade das aeroviárias, 
o Sindicato, contará 
com a colaboração 
das empresas, para 
coleta de subsídios. 
Nas condições acima 
estabelecidas, as em-
presas poderão optar 
por adotar o sistema 
de reembolso creche, 
mediante a apresen-
tação de nota fiscal 
do estabelecimento de 
ensino.

direitosdireitos-/

Mitos que prejudicam
 a amamentação 

Dar de mamar 
faz os seios caírem

Não é verdade. A queda do 
seio depende de vários fatores: 
hereditários, idade, aumento 
de peso. A própria gravidez 

causa mudança na sua 
forma e posição.

Meu leite é fraco

Falso. Não existe leite fraco. O 
leite materno tem todas as substâncias 
na quantidade certa que o bebê precisa 

para crescer e se desenvolver sadio. O leite do 
início da mamada é mais “ralo”, pois contém 
mais água, menos gordura e grande quanti-
dade de fatores de defesa. Contém também 

mais vitaminas e sais minerais. O leite 
do fim da mamada é mais grosso, 

pois tem mais gordura e en-
gorda o bebê. 

Só meu leite não 
sustenta, e o bebê chora 

com fome

Falso. Nem sempre que o bebê chora 
é por fome. Ele pode estar com cólica, 

frio ou calor, molhado, ou simples-
mente querendo carinho (colo). 

Lembre-se de que o choro é a úni-
ca forma do bebê se comuni-

car nos primeiros meses 
de vida. 

* *

*
*
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Fonte de informação: Ministério do Trabalho e Emprego

Fonte de informação: Unicef

creche e estabilidade no emprego 
à mãe aeroviária

Sancionada no dia 14 de abril, 
a lei municipal estabelece multa aos 
estabelecimentos que proibirem ou 
causarem constrangimento à ama-
mentação. Em caso de descumpri-
mento, estão sujeitos à multa de R$ 
500. Isso ocorre independentemente 
de existirem áreas destinadas à ama-
mentação. Em caso de reincidência, a 
multa é duplicada.

São Paulo é Lei !
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Fontes de informações:Fontes de informações:

 A mãe pode ficar deitada, sentada ou 
em pé. O importante é que ela e o bebê este-
jam confortáveis. O corpo do filho deve es-
tar inteiramente de frente, ou seja, a barriga 
voltada para o corpo da mãe, com a cabeça 
e a coluna em linha reta, no mesmo eixo. A 
boca fica reta para o bico do peito. A mulher 
apoia com o braço e mão o corpo e o “bum-
bum” do bebê.

O momento requer calma, para não 
apressar o bebê. Quando o peito estiver mui-
to cheio, antes de amamentar, a mãe deve 
fazer uma ordenha manual para amaciar 
a aréola. Com os dedos indicador e polegar, 
espremem-se as regiões acima e abaixo do li-
mite da aréola para retirar algumas gotas de 
leite e amaciar o bico.

Uma boa dica é encostar o bico do peito 
na boca do bebê, para ele virar a cabeça, o 
chamado reflexo da busca. Ele sozinho sabe 
como fazer isto. O filho é levado ao peito e 
não o contrário. Outra importante sugestão 
é segurar o peito com o polegar acima da 
aréola e o indicador e a palma da mão abai-
xo. Isto facilita a “pega” adequada. 

O bebê abocanhando a maior parte da 
aréola suga mais leite e evita rachaduras. A 
mãe deve ouvir o ritmo cadenciado de suc-
ção, deglutição e pausa.

HORÁRIO E DURAÇÃO DAS MAMADAS

O bebê deve mamar em horário livre, 
a seu pedido. Quanto mais vezes mamar, 
maior será a produção de leite.

Como todos os bebês são diferentes, tam-
bém a duração das mamadas pode mudar de 
bebê para bebê. A duração da mamada pode 
variar entre quatro e 30 minutos (quando o 
leite é maduro - após o 15º dia).

O bebê deve mamar tudo o que desejar 
de um lado, até deixar a mama espontanea-
mente, e após arrotar deve oferecer-se a ou-
tra. Muitos bebês ficam satisfeitos se mama-
rem só em um peito.

Dicas 
na hora 

de amamentar
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 SINDICALIZE-SE!
#VEMPROSINDIGRU



realizaçãoRealização

apoioapoio

Tel:(11) 2409-0203 e (11) 2408-3039 

www.sindigru.org.br  Sindigru-cut 


