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A luta das mulheres por direitos e cidadania
Comemorar o 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, é fundamental
para reafirmar 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 homens
e mulheres, passa também pela inclusão das pautas das mulheres nas
lutas sociais e reivindicatórias.
Já houve avanços, desde que conquistamos o direito de votar e ser votada, em 1932. E recentemente, há
sete anos, em 7 de agosto de 2006,
conquistamos uma grande vitória,
quando o então presidente Lula sancionou a lei nº 11.340 – Lei Maria da
Penha, 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 mu-

para votar nas companheiras de luta
e nos candidatos que defendem as
pautas das mulheres e da classe trabalhadora. E vamos debater e apoiar
uma ampla e democrática reforma
política no Brasil.
Estamos juntas na luta por direitos
e pela plena cidadania!
Viva o 8 de Março, Dia Internacional das Mulheres!

lher sofre violência sexual ou doméstica, quando morre, porque fez um
aborto na ilegalidade, quando sofre
preconceito racial ou sexual, quando
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 operárias da construção estejam atentas

8 de Março: Data histórica

A data passou a ser comemorada como Dia Internacional da
Mulher, numa conferência das
mulheres socialistas, na Dinamarca, em 1910. Em homenagem
às operárias de uma fábrica de
tecidos, em Nova Iorque, que
fizeram greve reivindicando melhores condições de trabalho, em
1857, e foram reprimidas com
total violência. A fábrica foi trancada e incendiada. E 130 tecelãs
morreram carbonizadas.

COMISSÃO DE MULHERES

Confraternização:
19 de Março
Companheiras (os), venham
participar da confraternização que
a direção do SINTRACOM-BA
preparou para 19 de março, Dia
do Trabalhador da Construção,
feriado da categoria, conquistado
com a luta da direção classista do
SINTRACOM-BA.
A festa será no Cais Dourado,
a partir das 08:30h, com show
de Edson Gomes, Os Íntimos e
Jorge Suingue. Participe!
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IV Encontro de Mulheres da FETRACOM

Diretoras do SINTRACOM-BA
participaram dos debates sobre os
problemas das mulheres, no setor
considerado majoritariamente masculino, assédio moral e violência, no
IV Encontro de Mulheres da Construção, realizado pela FETRACOM,
no dia 30/11/2013, em Salvador.
Participaram também 100 operárias
da construção de 19 Sindicatos filiados à FETRACOM.
Somos 13 mil operárias nos
canteiros da construção civil da Bahia
(2,83% do total de trabalhadores),

informa Sônia Maria Francisca da
Silva, Secretária de Assuntos da Mulher da Federação. E “nosso objetivo
é levar para a mesa de negociação,
os problemas que as operárias enfrentam nos canteiros”, diz.

O evento teve a participação da
confederação nacional Contricom;
da central CTB, do Sindicato do
Uruguai (Sunca), da Federação Latino-Americana e Caribenha (Flemacon), da União Internacional de Sindicatos dos Trabalhadores (UITBB),
da União Brasileira de Mulheres
(UBM), do Fórum de Mulheres
Negras (FNMN), e dos parlamentares: deputada federal Alice Portugal e vereador Everaldo Augusto
(PCdoB), e deputada estadual Luiza
Maia (PT).

Homenagem às companheiras de luta!

Homenageamos todas as companheiras mulheres trabalhadoras,
que se esforçam em suas atividades no trabalho, na família e no convívio social.
tadora da empresa
Armadora Ana Lúcia
Valeu, Mari!
Santa Helena Depois
PDG, obra Greende 16 anos
ville, em Patamares.
trabalhando
É a força da mulher
no SINTRAe da juventude na
COM-BA,
construção civil.
com
dedicação, cariAzulejista Marlene
Ana Lúcia Souza Santos, 42
nho,
comanos, armadora da empresa
panheirismo
Marlene Jesus
Sertenge, na obra da estrada do
e sobretudo
Ferreira de Lima, competência profissional, nossa
CIA. Trabalha na construção civil
37 anos, casada, colega Mari, Marileuza Fonseca
há 10 anos, cinco anos como
um filho, trabalha Alves, se aposentou. Ciente de
profissional. Conta que, quando
desde 2009 na que atingiu uma metade de sua
se separou do ex-marido, encontrou a oportunidade de trabalhar
construção civil, em vida, parte agora para mais um
na construção e sustentar o filho,
2011 entrou para a desafio, cuidar da família.
Mari, saiba que valeu a pena
hoje com 21 anos. Tem orgulho FCK, já como azulejista. Acompade sua atividade, diz que há pre- nhava a família, que já trabalhava no sua dedicação e nosso convívio.
conceito, mas ela sabe se impor. ramo, e decidiu seguir. Poucas mu- Aproveite bem sua aposentadoria. Suas amigas (os) do
É isso aí, companheira!
lheres encaram a construção, por SINTRACOM-BA, presidente,
que é trabalho para homem. diretoras (es), e a Comissão de
Rejuntadora Rafaela achar
Mas a mulher tem que ter confian- Mulheres, desejam paz, felicidade
Rafaela Ferreira Santos, 23 ça em sua capacidade e seguir em e muita disposição em sua nova
trajetória de vida.
anos, casada, tem um filho, rejun- frente.
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