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Viva 25 de Julho!

Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

No próximo dia 25 de Julho, o movimento de mulheres da América Latina e
Caribe comemora o Dia Internacional da
Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.
A data será celebrada com diversas
atividades, em Salvador. Nos dias 24 e 25
de Julho, no Forte da Capoeira, no bairro de Santo Antônio, será realizada uma
Feira de artesanato, tranças e turbantes.
No dia 25 de julho, acontece a Marcha de Mulheres Negras Contra o Racismo, a Violência e Pelo Bem Viver, saindo
do Santo Antônio em direção ao Pelourinho e culminando com um ato público,
às 14 horas, na Praça Municipal.
A data é importante para nós, mu-

lheres operárias da construção na Bahia.
Em nosso estado, a categoria é formada
por maioria negra. Somos mais de 95%
de trabalhadores (as) negros (as) nos
canteiros de Salvador e interior.

É mais do que uma data comemorativa. Representa a luta das mulheres negras
fora da África, pelo empoderamento. É o
símbolo da união das mulheres negras
na luta contra a opressão de gênero, a
violência sexista, agravadas pelo racismo
e pela exploração de classe social, e todas as formas de discriminação.
O SINTRACOM-BA, através da Diretoria de Mulheres, convoca as trabalhadoras da construção, para reﬂetir sobre o momento político que o País está
vivendo. Precisamos garantir e ampliar a
participação das mulheres negras nos espaços de poder e decisão.
COMISSÃO DE MULHERES

Trabalhadoras da construção
na direção da UBM

2 DE JULHO – As
mulheres diretoras do
SINTRACOM-BA
têm
uma participação política
ativa. Na foto, participam
dos festejos de 2 de Julho,
Dia da Independência da
Bahia, no Centro Histórico de Salvador.

Congresso elegeu a nova direção nacional da UBM

Lei: Gestante tem direito de saber onde será o parto

As trabalhadoras da construção estão ampliando
sua participação no movimento de mulheres. No
dia 17/05, a companheira Maria Nery, diretora de
Mulheres do SINTRACOM-BA, foi reeleita como
integrante da coordenação estadual da UBM-Bahia,
no Encontro Estadual da União Brasileira de Mulheres – Seção Bahia, na Faculdade de Ciências
Econômicas da Universidade Federal da Bahia.
O evento foi preparatório para o 9º Congresso
Nacional da UBM, que aconteceu de 06 a 08/06,
em Luiziânia, Goiás, com a participação de cerca de
400 delegadas.
Foi eleita a nova direção nacional da entidade,
que tem a participação das companheiras do ramo
da construção, Sônia Francisca, diretora de Mulheres
da FETRACOM-BA, na executiva, e Ednalva Bispo,
da Frente Mulher da FLEMACON, na suplência.

Há uma lei que todas nós, mulheres, precisamos saber.
A Lei da Maternidade Certa nº 7.851, projeto da vereadora de Salvador Aladilce (PCdoB), foi aprovada em 2010
e regulamentada, desde dezembro de 2012.
Determina que toda gestante de Salvador tem direito a
conhecer, antecipadamente, a maternidade onde será realizado o parto e onde
poderá
recorrer
em caso de intercorrência pré-natal.
Divulguem com
as companheiras
nos canteiros, em
sua família e na comunidade. É direito
nosso, vamos cobrar.
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Mobilização na América Latina e Caribe: “Cinco Dias pelos Cinco”
No dia 10/06, a direção do
SINTRACOM-BA participou da
Sessão Especial em Solidariedade à
III Jornada Cinco Dias pelos Cinco,
na Câmara Municipal de Salvador. As
diretoras estavam lá.
O movimento é realizado paralelamente, em todo o mundo, com
apoio de sindicatos e entidades sociais, reivindicando a liberdade dos
cinco cubanos, presos injustamente
nos Estados Unidos, há mais de 15
anos: Gerardo Hernández Norde-

Operárias vítimas de acidentes do trabalho nos canteiros
Recentemente,
aconteceram dois acidentes de trabalho
tendo como vítimas
mulheres operárias da
construção, registrados
pelo SINTRACOM-BA.
No dia 07/05, às
14:30h, uma servente
da empresa Guedes
& Mota, canteiro de
obras Ludco Greenville,
quando estava fazendo
rejuntamento, e sofreu
uma queda, com trauma e luxação
do ombro esquerdo.
No dia 13/05, às 17:20h, no
canteiro de obras da empresa SAB
Construções e Empreendimentos
Imobiliários, uma operária caiu do
andaime e sofreu um trauma no
punho direito.
A Comissão de Mulheres chama
a atenção das companheiras operári-

Pagamento do PIS - Abono e Rendimentos
Exercício 2014 / 2015
Nascidos em

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

as e seus familiares, para que comuniquem ao Sindicato as ocorrências
de acidentes do trabalho, se acontecer com a própria trabalhadora ou
com uma ou um colega no canteiro.
E também se for identificada situação
de risco no canteiro, liguem para o
SINTRACOM-BA: Disque Denúncia: (71) 3496-6238.

A Comissão de Mulheres está visitando os canteiros para fazer palestras
para alertar as trabalhadoras e trabalhadores sobre segurança no trabalho
e saúde.
Na foto ao lado, a companheira
Lílian Márcia Boaventura, em visita ao
canteiro de obra da Verdi – Sistemas
Construtivos (empresa do Rio Grande
do Sul), obra de ampliação do presídio
Lemos de Brito em Salvador.
EXPEDIENTE

Recebem partir de

Data Limite

15 / 07 / 2014
22 / 07 / 2014
31 / 07 / 2014
14 / 08 / 2014
21 / 08 / 2014
28 / 08 / 2014 30/06/2015
16 / 09 / 2014
23 / 09 / 2014
30 / 09 / 2014
14 / 10 / 2014
21 / 10 / 2014
31 / 10 / 2014

O crédito em conta será realizado da seguinte forma:

Palestras sobre Saúde e Segurança

2

lo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando
González Llort e René González
Sehwerert.
A Sessão Especial foi convocada pelo vereador Everaldo Augusto (PCdoB), com apoio da
FLEMACON (que tem na presidência a companheira Lúcia Maia), do
SINTRACOM-BA, Associação José
Martí e CebraPaz.
Durante o mês de junho, até 5
de julho, dez painéis sobre a questão
circularam na traseira dos ônibus, no
percurso próximo à Arena Fonte
Nova, onde aconteceram os jogos
da Copa do Mundo.

Nascidos em julho, agosto e setembro a partir de 15/07/2014;
Nascidos em outubro, novembro e dezembro a partir de
14/08/2014;
Nascidos em janeiro, fevereiro e março a partir de 16/09/2014;
Nascidos em abril, maio e junho a partir de 14/10/2014.

Cursos de Informática gratuitos
Trabalhadores (as) e seus dependentes, podem se matricular nos
cursos gratuitos de Informática, oferecidos pelo SINTRACOM-BA: Inclusão digital (básico) e Excel (básico
e avançado), nos turnos matutino,
vespertino e noturno.
A Diretoria de Formação informa
que as inscrições são presenciais, na
Avenida Sete, Ladeira de São Bento,
Edifício Executivo, 5º andar, sala 515.
Documentos necessários: RG e o
último contracheque.
Mais informações pelo telefone:
(71) 3797-1704 ou pelo email:
curso.informatica@terra.com.br.
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