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Companheiros (as)! Na 
próxima quinta-feira, dia 20 
de março, às 13h30, temos 
um encontro marcado no au-
ditório da Conder. Vamos dis-
cutir e aprovar nossa Pauta de 
Reivindicações e dar início à 
mobilização para a Campanha 
Salarial 2014.

Está aproximando-se nossa 
data-base, 1º de maio. E este 
é um momento de unidade, 
para garantir e ampliar nossas 
conquistas. Vamos fazer com 
que nossa mobilização seja re-
fl exo da força desta data, que 
é signifi cativa para a luta dos 
trabalhadores (as) em todo o 
mundo.

No momento, a Conder 
está desenvolvendo grandes 
frentes de trabalho, em obras 
importantes para o Governo 

da Bahia e fundamentais para a 
recuperação do estado.

Nós, trabalhadores e traba-
lhadoras, somos os principais 
atores desse processo.

Sendo assim, nossa expec-
tativa é que esta Campanha 

Salarial seja marcada pela mu-
dança, através de conquistas e 
ampliação de benefícios.

Vamos todos e todas par-
ticipar!

Dia 20/03, às 13h30, As-
sembleia Geral, no auditório 
da Conder.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA DO ESTADO 
DA BAHIA – SINTRACOM/BA, por seu Presidente, convoca os trabalhadores da CONDER – Companhia 
de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária 
que se realizará no dia 20 de março de 2014, no Auditório da Conder, sito na Avenida Edgar Santos nº 936, 
Cabula/Narandiba, às 13:30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos funcionários da Conder 
associados ao SINTRACOM/BA, às 14:00 horas em segunda convocação, com o número que houver, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1–  Campanha Salarial 2014/2015; 2– Discussão e deliberação da 
pauta de Reivindicação; 3– Outorgar poderes ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção 
e da Madeira no Estado da Bahia, para negociar e/ou acordar Convenção Coletiva de Trabalho, bem como 
suscitar Dissídio Coletivo; 4– Eleger comissão de negociação. Salvador, 28 de fevereiro de 2014 – José 
Ribeiro Lima – Presidente.  

www.sintracom.org.br – www.fetracom-ba.org.br – www.fl emacon.org
Nota: Edital publicado no Jornal A Tarde, no dia 28 de fevereiro de 2014.



2

E   X   P   E   D   I   E   N   T   E
JORNAL DA ASCON – MARÇO/2014 – Publicação da Associação dos Servidores da CONDER – ASCON – 
Conselho Editorial: Diretoria da ASCON – Jornalista responsável: Mery Bahia – Registro profi ssional SRTE/
MTE/Fenaj 1274 – Editoração Eletrônica: TPA Comunicação – Impresso na Gráfi ca do SINTRACOM-BA. 
Edição fechada em 13/03/2014.

A luta das mulheres por direitos e cidadania
Comemorar o 8 de Março, 

Dia Internacional da Mulher, é 
fundamental para reafi rmar a 
importância de lutarmos por 
direitos iguais, no trabalho, na 
política, no ambiente familiar ou 
social. 

A luta por uma sociedade mais 
justa, por direitos iguais para ho-
mens e mulheres, passa também 
pela inclusão das pautas das mu-
lheres nas lutas sociais e reivindi-
catórias.

Já houve avanços, desde que 
conquistamos o direito de vo-
tar e ser votada, em 1932. E re-
centemente, há sete anos, em 7 
de agosto de 2006, conquistamos 
uma grande vitória, quando o en-
tão presidente Lula sancionou a 
lei nº 11.340 – Lei Maria da Pe-
nha, para punir os agressores.

Mas a luta das mulheres não 
para, é uma batalha constante, 
de todos os dias. A luta é nossa, 

quando uma mulher sofre violên-
cia sexual ou doméstica, quando 
morre, porque fez um aborto na 
ilegalidade, quando sofre pre-
conceito racial ou sexual, quan-
do é vítima de assédio moral ou 
sexual no trabalho.

Este ano teremos eleições 
para presidente da república, 
governador, senador, deputado 
federal e deputado estadual. É 
importante que as trabalhadoras 

do ramo da construção estejam 
atentas para votar nas compa-
nheiras de luta e nos candidatos 
que defendem as pautas das mu-
lheres e da classe trabalhadora. 
E vamos debater e apoiar uma 
ampla e democrática reforma 
política no Brasil.

Estamos juntas na luta por di-
reitos e pela plena cidadania!

Viva o 8 de Março, Dia Inter-
nacional das Mulheres! 

A data histórica de 8 de Março
A data passou a ser come-

morada como Dia Internacio-
nal da Mulher, numa conferên-
cia das mulheres socialistas, na 
Dinamarca, em 1910. Em ho-
menagem às operárias de uma 
fábrica de tecidos, em Nova 

Iorque, que fi zeram greve reivin-

dicando melhores condições de 

trabalho, em 1857, e foram re-

primidas com total violência. 

A fábrica foi trancada e in-

cendiada, e 130 tecelãs mor-

reram carbonizadas, num ato 
extremamente desumano dos 
patrões.

Esta história marcou pro-
fundamente e para sempre a 
luta das mulheres por direitos 
iguais e contra a violência. 

1º de Maio vem aí e centrais vão defender redução da jornada para 40 h
As centrais sindicais se prepa-

ram para celebrar o Dia do Tra-
balhador, 1º de Maio, e marcar a 
luta em torno de bandeiras defi ni-
das pela unidade, como a redução 
da jornada de trabalho para 40 

horas semanais, sem redução de sa-
lário, o fi m do fator previdenciário, 
a Reforma Agrária, a ratifi cação da 
convenção 151 da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), en-
tre outras.

A jornada de 40 horas sema-
nais já é praticada no Cone Sul e é 
uma realidade em todo o mundo. 
E vai proporcionar a geração de 
mais de 2,5 milhões de postos de 
trabalho.


