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Estamos no mês do Outubro 
Rosa, movimento que é celebrado 
em todo o mundo, anualmente, no 
mês de outubro. Simboliza a luta 
contra o câncer de mama e estimula 
a participação da população a se unir 
no combate da doença.

Começou no século XX, nos Es-
tados Unidos, ganhou popularidade 
e alcançou o mundo, motivando e    
unindo diversos povos em prol de tão 
nobre causa. 

No Brasil, o Outubro Rosa é co-
nhecido pelo seu maior símbolo, a 
estátua do Cristo Redentor (RJ) que 
se ilumina com a cor rosa todos os 
anos, em outubro. 

Os Sindicatos, Federações, Asso-
ciações e diversas entidades se unem 
para dar visibilidade a essa luta, tão 
importante para a sociedade, princi-
palmente para as mulheres.

Há a Lei de nº 11.664, em   vigor 
desde 29/04/2008, que estabelece 
que todas as mulheres têm direito 
à mamografi a, a partir dos 40 anos, 
pelo Sistema Único de Saúde  (SUS). 
A mamografi a deve ser realizada a 
cada dois anos por mulheres entre 50 
a 69 anos.

Maria Nery Pinho Querino
DIRETORA DA MULHER 71 3496-6238

6º Congresso do SINTRACOM-BA
Atenção companheiras! Vem 

aí o 6º Congresso Ordinário do             
SINTRACOM-BA. A plenária de de-
bates mais importante da categoria 
acontece nos dias 25, 26 e 27/10, no 
Hotel Sol Barra, em Salvador.

Um dos temas em destaque será “A 
Mulher na Construção”. A Comissão 
de Mulheres chama a  atenção para 
a oportunidade que nós teremos 
para debater as questões de gênero 
e inserir as nossas lutas, no Plano de 
Ação que vai ser construído no Con-
gresso.

Estarão reunidos cerca de 350 
delegados, inclusive as companheiras 
delegadas eleitas na base da capital e 
interior.

Local: Sol Barra Hotel

End.: Av. 7 de Setembro,

Nº 3577, Barra - Salvador/BA
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25 a 27 de outubro 2013

FETRACOM-BA realiza IV Encontro de 
Mulheres da Construção

A Secretaria de Assuntos da Mu-
lher da FETRACOM-BA realiza, no 
dia 30 de novembro, no Hotel Vila 
Velha, em Salvador, o IV Encontro de 
Mulheres da Construção, com o tema 
“Relações de Gênero e Trabalho na 
Construção”.

Cerca de 100 dirigentes sindicais e 
trabalhadoras dos Sindicatos fi liados à 
FETRACOM-BA, na capital e interior, 
participarão do Encontro, para debater 
as problemáticas de gênero no ramo. 

E será construída uma pauta de reivin-
dicações, que atenda às demandas das 
mulheres nos canteiros de obra. 

“Nosso objetivo é ouvir as traba-
lhadoras e levar as principais reivindi-
cações femininas para a mesa de ne-
gociação de 2014”, pontua a secretária 
de Assuntos da Mulher, Sônia Maria 
Francisca.

A atividade contará com a par-
ticipação da economista e supervisora 
técnica do DIEESE na Bahia, Ana Geor-
gina Dias.
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Companheiras: participem das eleições da CIPA
É muito importante que as com-

panheiras trabalhadoras da cons-
trução busquem ocupar os espaços, 
para representar os trabalhadores 
(as) na saúde e segurança do tra-
balho.

A companheira Lenalva Pereira de 
Lima, Ajudante de Pedreiro admitida 
no dia 20/03/2013, concorreu na 
eleição para a CIPA na empresa 
RPH2 Patamares Empreendimen-
tos Imobiliários, que aconteceu em 
10/09/2013, na obra da Rua Bicuíba, 
Colina A, Patamares, e foi a mais 
votada. A posse acontece em outu-
bro.

Esperamos que isto sirva de in-
centivo para as companheiras mu-
lheres de outros canteiros. Vamos 
ocupar os espaços de poder. Sim, 
nós podemos!

Lenalva foi a mais votada na eleição da CIPA, na empresa RPH2

Lei Maria da Penha completa sete anos
Completou sete anos, em agosto, 

a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, 
sancionada pelo ex-presidente Lula 
em 07/08/2006. A partir daí, muitos 
direitos foram conquistados pelas 
mulheres brasileiras.

Uma das principais mudanças foi 
que, em 48 horas, o agressor pode 
ser afastado de casa e ser proibido 
de chegar perto da vítima e de seus 
fi lhos. 

Para ter mais esclarecimentos 

sobre as medidas de proteção e 
assistência, e os serviços de atendi-
mento em sua cidade, ligue gratui-
tamente para a Central de Atendi-
mento à Mulher – Disque 180.

O serviço funciona 24 horas por 
dia, de segunda a domingo, inclusive 
feriados, e as mulheres recebem   
atenção adequada quando em situa-
ção de violência, sem nenhuma ex-
posição, pois o sigilo é absoluto e a 
identifi cação será opcional. 

16 dias de ativismo pelo fi m da violência contra a mulher
Durante séculos os homens tor-

naram-se dominantes nas relações, 
seja por sua força física ou pelo mito 
de que pensavam e formulavam 
mais. As profundas desigualdades 
nas relações de gênero nos colocam 
frente aos desafi os de luta pela igual-
dade de direitos.

Felizmente, essa situação tem 
mudado com o protagonismo cres-
cente das mulheres no mundo atual, 
que hoje já ocupam espaços iguais 

no mercado de trabalho, nos postos 
de comando e poder, além de che-
fi arem suas famílias, e cuidarem da 
casa e dos fi lhos, em dupla jornada.

Mas, um novo tipo de violência 
contra a mulher vem se multipli-
cando a cada dia, com a violência 
sexual, psicológica e moral. Uma 
realidade que precisa mudar, com 
políticas públicas voltadas para os in-
teresses da mulher.

A campanha dos 16 dias de Ati-

vismo pelo fi m da violência contra 
a mulher, que é realizada de 25 de 
novembro a 10 de dezembro, é um 
chamado para que toda a sociedade 
organizada, Sindicatos, Associações, 
Federações, CTB e demais centrais 
sindicais, partidos políticos, UBM e 
outras entidades estejam engajados 
na luta contra o fi m da violência con-
tra a mulher.

COMISSÃO DE MULHERES
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20 de Novembro 
Dia da Consciência Negra

O mês de novembro é marcado 
por refl exões e comemorações do 
Dia da Consciência Negra, cele-
brado em 20 de novembro, desde 
1977.

Muitas atividades são realizadas 
para lembrar o aniversário da morte 
de Zumbi dos Palmares, principal-
mente destacando a luta contra a 
discriminação racial.

A data é também um alerta de que 
a discriminação racial não acabou no 
Brasil. Disfarçada, escamoteada, mas 
cruel e sempre presente, ela con-

tinua relegando os negros (as) a uma 
situação de marginalidade. O negro, 
em particular a mulher, difi cilmente 
chega ao alto da pirâmide social.

Essa realidade está sendo modi-
fi cada com a garra, a força e a co-
ragem da mulher. Afi nal o mundo 
agora é outro, com as mulheres as-
sumindo o protagonismo da luta e 
participando da construção de uma 
sociedade mais democrática, justa, 
solidária e soberana.

COMISSÃO DE MULHERES

CTB elege direção com sindicalistas do ramo
A CTB-BA realizou seu 3º Con-

gresso Estadual, nos dias 14 e 15 
de junho, em Salvador. Na nova 
direção, com 60 membros, 20% 
são mulheres. Representando o 
ramo da construção civil, foi eleita 
a Secretária de Assuntos da Mulher 
da FETRACOM-BA, a companheira 
Sônia Maria Francisca da Silva.

A CTB também realizou o seu 3º 
Congresso Nacional, de 22 a 24/08, 
em São Paulo, com a participação de 
dirigentes sindicais de 27 estados.

O novo presidente nacional para 

a gestão 2013/2017 é o baiano Adil-

son Araújo, que era coordenador da 

CTB-BA, que sempre esteve pre-

sente nas campanhas salariais e mo-

bilizações do SINTRACOM-BA.

A categoria dos trabalhadores da 

construção elegeu dois diretores do 

SINTRACOM-BA para a direção 

nacional da CTB: o companheiro 

Raimundo Brito, Diretor de Im-

prensa, eleito para a Diretoria Execu-

tiva da CTB; e Lúcia Maia, Secretária 

Geral, na Diretoria Plena.

Dia Internacional da Mulher Negra
Latino-americana e Caribenha

A luta das mulheres negras não 
para! Em 25 de julho foi comemo-
rado o Dia Internacional da Mulher 
Negra Latino-Americana e Caribe-
nha. A data foi defi nida em 1992, no 
I Encontro de Mulheres Afro-Latino-
Americanas e Afro-Caribenhas, rea-
lizado na República Dominicana.

O objetivo da data é fortalecer a 

luta das mulheres negras, em suas 
organizações, para construir estraté-
gias de ação para o enfrentamento 
ao racismo, discriminação, precon-
ceito e às desigualdades sociais e 
raciais que são impostas e cultuadas 
ainda, em pleno século 21.

Companheiras, a luta por mu-
danças continua!

A luta das

mulheres

sindicalistas

do ramo

na Bahia é

reconhecida

No início de maio, em Ha-
vana, Cuba, a Secretária Geral 
do SINTRACOM-BA, Lúcia 
Maia, que preside a Fede-
ração Latino-Americana e Ca-
ribenha dos Trabalhadores da 
Construção, Madeira e Mate-
riais da Construção, foi agraci-
ada com a Medalha Armando 
Mestre Martinez, outorgada 
pelo governo cubano, aos que 
contribuem para o desenvolvi-
mento profi ssional dos traba-
lhadores (as) do ramo.

Recebeu também diploma 
do SNTC – Sindicato Nacio-
nal dos Trabalhadores de 
Cuba, junto com a compa-
nheira Ednalva Bispo, Direto-
ra de Formação do Sindicato 
e coordenadora da Frente 
Mulher da FLEMACON, e o  
SINTRACOM-BA, pela soli-
dariedade e apoio à luta do 
povo cubano e pela integração 
sindical na América Latina e no 
mundo.
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Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato

Operária morre  em Candeias
Internada em 25/03, na UTI do 

Hospital Medicina Humana, do mu-
nicípio de Candeias, a servente Adri-
ana do Nascimento dos Santos, 33 
anos, faleceu no dia 21/05. A ope-
rária, contratada da empresa MS2, 
terceirizada da Construtora Ramos 
Catarino, em Brotas, corria risco de 
morte, com suspeita de inalar produ-
to tóxico, com alta concentração de 
HCI, utilizado para remoção de re-
boco e tinta, na obra onde trabalhou 
por menos de 30 dias, sem carteira 
assinada. 

Companheiras (as): Não deixem 
de usar a máscara protetora. Caso 
a empresa não forneça, parem o 
serviço e chamem o Sindicato. Nos-
sa vida vale muito!

Apto/Petran  demitiu operária 
Uma trabalhadora contratada no 

dia 29/08 pela “gata” Apto Serviços, 
na Petran Itaigara, inalou ácido 
muriático e foi demitida no dia 2 
de setembro, depois que se intoxi-
cou. A “gata” demitiu, não pagou e 
a Petran assumiu o pagamento dos 
direitos da trabalhadora.

O SINTRACOM-BA foi à luta 
para garantir os direitos da traba-
lhadora. A  empresa principal se 
comprometeu a pagar. Estamos de 
olho para o cumprimento do acordo 
e às condições do ambiente do tra-
balho, a que estão sendo submetidas 
as mulheres nos canteiros de obras.

As empresas não estão cumprin-
do as normas de segurança, não 
estão fornecendo EPI. Vamos enca-
minhar as denúncias para a SRTE e 
o MPT.

RB demitiu e não pagou
A RB Seleção e Agenciamento 

de mão de obra, “gata” do Horto 
Bela Vista, não pagou o direito das 
trabalhadoras, demitidas no dia 8 de 
março de 2013, Dia Internacional da 
Mulher.

O Sindicato mostrou sua força, 
fez a negociação e a empresa pagou 
parte dos direitos, mas faltava pagar 
alguns. O SINTRACOM-BA está 
negociando com a JHFS Empreendi-
mentos, a empresa principal, para 
que os direitos das trabalhadoras 
sejam garantidos, com o pagamento 
antecipado da retenção contratual 
feita entre esta e a “gata”. 

Este é mais um exemplo de como 
a terceirização de mão de obra, pre-
cariza as relações de trabalho nos 
canteiros.

Pela valorização  das mulheres
O SINTRACOM-BA recebeu a 

denúncia, e resolveu a questão de 
duas mulheres grávidas, no canteiro 
da OAS Costa Espanha.

Companheiras contratadas não 
recebiam fardamento, além disso, os 
banheiros com vazamento, prejudi-
cando a saúde.

Foram resolvidos também dois 
casos com companheiras do can-
teiro: uma colega, Cabo de Turma, 
acumulando função de Ajudante 
Prática, foi classifi cada. E a rejunta-
dora, que estava ganhando como 
Servente, agora é Ajudante Prática.

Esta é a luta do SINTRACOM-
BA pela valorização da mão de obra 
feminina na construção.

“Gata” demite 15 e não paga
Quinze trabalhadoras foram 

demitidas e não receberam as ver-
bas rescisórias, no canteiro de obras 
da empresa Empreendimentos Ra-
mos Catarino (Brotas), Condomínio 
Reserva Tropical.

O SINTRACOM-BA  fez reunião 
com a empresa principal e a empre-
iteira, para resolver a questão, pois a 
principal é responsável pelos direitos 
das colegas.

Isso aí: cobrar da “gata” e se a 
“gata” não pagar, acionar a empresa 
principal.

Assédio moral no Horto BV
Empreiteiras do Horto Bela Vista 

estão assediando moralmente cerca 
de 30 trabalhadoras, para fazer com 
que elas peçam demissão. Uma des-
sas, a “gata” Apto Serviços Especiali-
zados precariza o trabalho das co-
legas que fazem a limpeza, usando 
ácido e tinner, que são produtos in-
salubres.

Quando falta água, são obriga-
das a ir buscar com balde na cabeça, 
para limpar os apartamentos.

4 X 4 Holtz não paga rescisão
A empresa 4 X 4 Holtz Em-

preendimentos, na obra que fi ca 
no Corredor da Vitória, nº 2173, 
demitiu a trabalhadora e não pa-
gou a verba rescisória. A compa-
nheira é consciente e procurou o                 
SINTRACOM-BA, que fez os cál-
culos e apresentou à empresa, para 
pagamento imediato.


