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O SINTRACOM-BA participa, em 
mais um ano, do Outubro Rosa, cam-
panha mundial de combate ao câncer 
de mama. Com a coordenação da Di-
retoria de Mulheres, uma grande faixa 
na cor rosa será exposta na frente da 
sede do Sindicato, na Barroquinha. 
Vamos visitar os canteiros e alertar às 
companheiras (os) sobre os riscos da 
doença, a importância da prevenção 
e do diagnóstico precoce.

Companheiras: Cuidem da saúde 
e façam a mamografi a anual.

Rumo à Marcha na luta contra o racismo

71 3496-6238

LEIA MAIS:
Conferências, Mobilizações e
Dia da Mulher Negra – Pág. 2
Lei Maria da Penha – Pág. 3
UBM e Rádio Peão – Pág. 4

Estamos nos preparando para a 
Marcha das Mulheres Negras 2015 
contra o Racismo e a Violência e pelo 
Bem Viver, que acontecerá em Brasí-
lia, em 18/11, antes do Dia da Cons-
ciência Negra, 20/11.

A Marcha pretende mobilizar 
mulheres negras rurais e urbanas, 
catadoras, quilombolas, trabalhado-
ras domésticas, mulheres de todas as 
idades e estados, que são hoje 25% 
da população brasileira (49 milhões 
de mulheres).

O objetivo é garantir o direito ao 
Estado democrático, dar visibilidade 
às mulheres negras e garantir o aces-
so às políticas públicas.

A Marcha foi idealizada em 2011, 
em Salvador, no Afro XXI: Encontro 
Ibero-americano do Ano Interna-
cional dos Afrodescendentes.

A participação do SINTRACOM-BA na Marcha das Margaridas. Pág. 3
Nossa representação 

na A. Latina e Caribe. Pág. 3



RUMO À CONFERÊNCIA NACIONAL
4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres
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As Conferências de Políticas para 
Mulheres municipais e estaduais estão 
acontecendo em todo o país, aten-
dendo à convocação da Presidenta 
Dilma Rousseff, rumo à Conferência 
Nacional, que acontece em mar-
ço/2016.

Nos dias 11 e 12/09, em Salva-
dor, as diretoras do SINTRACOM-
BA Lúcia Maia, Ednalva Bispo e Maria 
Nery participaram da 4ª Conferencia 
Municipal, que teve como tema Mais 
Direitos, Participação e Poder para as 
Mulheres e discutiu a igualdade de di-

reitos e a participação das mulheres na 
política.

Junto com a diretora de Mulheres 
da FETRACOM, Sônia Francisca, as 
diretoras do SINTRACOM foram es-
colhidas delegadas para a Conferência 
Estadual, que acontece de 11 a 13/11, 
Gran Hotel Stella Maris, em Salvador. 
Ednalva foi também escolhida para a 
Comissão de Organização da Estadual 
(COE).

A Conferência Municipal foi or-
ganizada pelo Conselho Municipal da 
Mulher (CMM) e Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres (SPM).

03/10 É DIA DE LUTA COM CTB E FSM
Dia Nacional de Mobilização em defesa dos direitos
O SINTRACOM-BA participou, em 

20/08, da mobilização nacional em de-
fesa dos direitos trabalhistas e conquistas 
sociais, da democracia e contra o golpe. 
No dia 03/10, voltaremos às ruas, junto 
com a CTB e diversas entidades dos 
movimentos sindical e social, para o Dia 
Nacional de Mobilização.

Concentração no Campo Grande, a 
partir das 9 horas. Queremos a partici-
pação maciça das mulheres operárias e 
dos operários da construção. 

Nossa categoria foi uma das mais 
beneficiadas nos governos Lula e Dilma, 

com mais empregos, obras dos progra-
mas Minha Casa, Minha Vida, PAC I e II 
e de saneamento básico e infraestrutu-
ra. Além disso, a valorização do salário 
mínimo e os programas sociais, Bolsa 
Família, SAMU, distribuição de remédi-
os gratuitos, cotas estudantis, que bene-
ficiaram a classe trabalhadora.

Fique esperto, porque esta luta tem 
lado: de um lado está a classe traba-
lhadora. Do outro, estão os ricos e a 
mídia golpista, que querem acabar com 
as conquistas dos trabalhadores (as). 

Dia Mundial 
Anti-Imperialista

De 1º a 3 de outubro, a CTB e 
outras entidades promovem em 
São Paulo um Simpósio inter-
nacional, em comemoração aos 
70 anos da Federação Sindical 
Mundial – FSM.

E no dia 03/10, o SINTRACOM-
BA, FETRACOM-BA, A FLEMA-
COM, CTB e diversas entidades 
participam, em São Paulo, do 
Ato Mundial Anti-Imperialista, 
nas atividades alusivas à FSM, 
reunindo trabalhadores (as) em 
todo o mundo para marcar o 
Dia de Ação e Luta, comemora-
do todos os anos pela entidade 
mundial nesta data.

Dia da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha
No dia 30/07, o SINTRACOM-BA 

participou no Campus da Faculdade 
Visconde de Cairu, nos Barris, em Sal-
vador, da comemoração do Dia da 
Mulher Negra Afro-Latino-Americana e 
Caribenha (25/07).

A diretora de Mulheres, Ednalva 
Bispo, fez uma palestra sobre a reali-
dade das operárias da construção nos 

canteiros de obras: violência contra as 
mulheres, assédios moral e sexual, e a 
organização das trabalhadoras no ramo 
da construção.

O evento, organizado pela Superin-
tendência Nacional de Políticas para as 
Mulheres (SPM) e a COOBAT, contou 
com a participação de diversas enti-
dades. 
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No dia 07/08 a lei 11.340/2006, 
Lei Maria da Penha, completou 9 
anos. Foi sancionada pelo então 
presidente Lula, em resposta às 
reivindicações das mulheres, na luta 
contra a violência doméstica e se-
xista.

Com a Lei Maria da Penha, 
houve avanços: possibilitou a prisão 
e punição dos agressores; foi dis-
ponibilizado Disque 180, para rece-
ber denúncias de violência contra as 
mulheres; desconstruiu a velha ideia 
de que em briga de marido e mulher 
não se mete a colher; e permitiu que 
as mulheres tomassem consciência 
do direito de não serem agredidas.

De acordo com informações da 
Secretaria de Políticas para as Mu-
lheres, da Presidência da República, 
no primeiro semestre de 2015, o 
ligue 180 recebeu 364.627 ligações, 

CRIADA POR LULA
Lei Maria da Penha completa 9 anos

média de 60 mil telefonemas por 
mês, com 32 mil registros de violên-
cia contra a mulher. Em primeiro 

lugar, por violência física, seguido de 
violência psicológica, moral, cárcere 
privado e violência sexual.

5ª Marcha das Margaridas reuniu 
70 mil trabalhadoras FSM: Encontro de Mulheres

Sindicalistas da AL e Caribe

A 5ª Marcha das Margaridas reuniu nos dias 11 e 
12/08, em Brasília, mais de 70 mil mulheres trabalhado-
ras do campo e da cidade, com o lema Somos Todas 
Margaridas, em manifestações na Esplanada dos Ministé-
rios e no Estádio Mané Garrincha. As companheiras Ma-
ria Nery (SINTRACOM-BA) e Sônia Francisca (FETRA-
COM-BA) participaram.

A primeira Marcha das Margaridas foi em 2000. O 
nome é em homenagem à sindicalista Margarida Maria 
Alves, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais 
de Alagoas Grande, Paraíba, assassinada pelo latifúndio 
em 12/08/1983.

As diretoras Lúcia Maia e Ednalva Bispo, e So-
nia Francisca (FETRACOM-BA) participaram do En-
contro Latino-Americano de Mulheres Sindicalistas 
da Federação Sindical Mundial (FSM), nos dias 16 
e 17/07, em Lima, Peru. O tema foi A Mulher Tra-
balhadora: Baluarte do Movimento Sindical de Luta.

Lúcia Maia, do Brasil, e companheiras do Chile e 
Peru foram indicadas pela FSM, para a coordenação 
das mulheres sindicalistas da América Latina e Ca-
ribe, com o mandato de dois anos. 

O Encontro discutiu iniciativas para a igualdade 
de oportunidades e direitos trabalhistas, no contex-
to do modelo capitalista selvagem. 
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UBM: 27 anos de luta 
em defesa das mulheres

No dia 06/08 a União Brasileira de Mulheres (UBM) completou 27 
anos.  Criada em 1988, em Congresso realizado em Salvador, com 1.200 
mulheres de todo o país, destaca-se na luta por igualdade de direitos e 
fi m da violência contra as mulheres.

Duas trabalhadoras da construção são fundadoras: Fátima Barreto, 
na época diretora do SINTRACOM, e Lúcia Maia, militante do movi-
mento e hoje Secretária Geral do Sindicato, diretora da FETRACOM e 
presidente da FLEMACON.

Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato

Participe do Forumat 
Itinerante da Construção: 
05/11, no Largo da Vitória

No dia 05/11 acontece o Foru-
mat Itinetante da Construção, das 08 
às 18 horas, no Largo da Vitória, ini-
ciativa do Fórum do Meio ambiente 
do Trabalho (Forumat), com partici-
pação da Secretaria do Trabalho e 
Emprego (SETRE), SINTRACOM-
BA e entidades do ramo da cons-
trução.

O objetivo é atender cerca de 
300 operários da Santa Vitória 
Empreendimentos e canteiros do 

Midiavista/Syene/GMO: 
Desrespeito à CCT

O SINTRACOM-BA recebeu 
denúncia de que a Midiavista, terceiri-
zada da Syene/GMO, tem trabalhadoras 
no Salvador Prime, há seis meses, sem 
contrato de experiência, contratadas 
como área de limpeza, recebendo sa-
lários inferiores ao piso da construção, 
num fl agrante desrespeito à nossa Con-
venção Coletiva.

O Sindicato falou com o engenheiro 
responsável pelo setor de Pessoal da 
empresa e não obteve resposta. Solici-
tamos a mediação da Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), 
para solucionar a questão. Desse jeito 
não pode fi car!

VMSS/Cirela: Demissão 
com estabilidade, não!

Trabalhadora da empresa VMSS, 
obra Cirela, na função de Ajudante, ad-
quiriu no canteiro cinco tipos de lesões 
de pele, causadas pelo uso de produtos 
químicos.

O INSS afastou e depois deu o CID 
91, referente a acidentário, que dá es-
tabilidade de um ano ao trabalhador 
(a) acidentado, no retorno ao trabalho. 
Mesmo assim, a empresa demitiu.

A operária denunciou ao                       
SINTRACOM-BA e vamos tomar as 
medidas cabíveis. 

EBS / MV: 12 demitidas não 
receberam rescisão

A empreiteira EBS, terceirizada 
da MV Construções, no canteiro de 
obras da Rua Cardeal da Silva, Fede-
ração, demitiu 12 trabalhadoras, no 
dia 09/09 e até o fechamento desta 
edição, não havia feito o pagamento 
das verbas rescisórias. Paguem os di-
reitos das trabalhadoras. O Sindicato 
está de olho!

APTO / PDG Greenville: Atraso 
da cesta e vale transporte
A empresa APTO, terceirizada da 

PDG, no Greenville (Patamares), até 
o fechamento desta edição não havia 
pago a cesta básica nem vale trans-
porte das operárias. O SINTRA-
COM cobrou da PDG, que se com-
prometeu em acionar a APTO para 
fazer o pagamento. Exigimos uma 
solução imediata para a questão. 

Corredor da Vitória, com ações so-
bre saúde e prevenção aos acidentes 
do trabalho, direitos trabalhistas, 
vacinação e emissão de CTPS.

No primeiro semestre deste 
ano ocorreram seis acidentes viti-
mando trabalhadoras, com fraturas, 
torções e lesões de diversos tipos, 
em canteiros de obras das empresas 
MCE, Queiroz Galvão Barra (dois 
acidentes), APTO, ENOPS e N Ba-
hia.


