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O SINTRACOM-BA convoca, junto com 
a CTB e demais centrais, as trabalhadoras 
(es) da construção, para participar, em 10/11, 
do Dia Nacional de Mobilização em Defesa 
dos Direitos.

É a véspera da entrada em vigor da refor-
ma trabalhista, que retira direitos conquista-
dos, prejudicando todos os trabalhadores, 
principalmente as mulheres.

Além da retirada de direitos históricos, 
de todos os trabalhadores, as mulheres tive-
ram uma grande perda: a reforma de Temer 
permite que a mulher, mesmo gestante ou 
amamentando, possa trabalhar em ambiente 
insalubre, desde que um médico ateste sua 
liberação. 

E há mais prejuízos com a reforma previ-
denciária, que ainda não foi aprovada, mas é 

LEIA NA PÁG. 2:
Assédio moral: a luta na Conder

Ativismo contra a violência de gênero
Viva Zumbi: Dia da Consciência Negra

uma ameaça real aos direitos previdenciários 
dos trabalhadores (as) e contém ainda mais 
prejuízos para as mulheres: aumenta a idade 
mínima para aposentadoria da mulher de 60 
para 65 anos. 

E tudo isso acontece num cenário de 
grandes dificuldades, um dos piores momen-
tos para os trabalhadores e traba-lhadoras do 
ramo da construção. O go-verno golpista de 
Temer não reconhece a importância que o 
setor da construção tem para o desenvolvi-
mento do país e a geração de emprego e 
renda. 

Além de não criar nenhum projeto de in-
centivo, acaba com programas importantes, 
criados nos governos Lula e Dilma, como 
o Minha Casa, Minha Vida e PAC, que im-
pulsionaram o desenvolvimento e muito 

contribuíram para tirar o Brasil do Mapa da 
Fome, da ONU. O resultado disso é o cres-
cente desemprego e a falta de   perspectivas.

E ainda, o Ministério do Trabalho edi-
tou portaria que legaliza o trabalho escra-
vo, condicionando-o apenas à restrição da 
liberdade de ir e vir, e deixando de fora a 
jornada exaustiva e condições degradantes. 
E determina que os auditores devem estar 
acompanhados por autoridade policial para 
fiscalizar as empresas. 

A direção do SINTRACOM-BA faz um 
alerta e chama pra luta as trabalhadoras (es) 
da construção. Não vamos acei-tar retroces-
sos em nossos direitos. Vamos partir para o 
enfrentamento, vamos pra luta. Quem luta, 
conquista!

DIRETORIA DE MULHERES

NÃO À REFORMA TRABALHISTA
Vai ter luta: 10/11 participe do Dia Nacional de Mobilização

13º Salário
A primeira parcela do 13º Salário 

deve ser paga até o dia 30/11 e a se-
gunda parcela até o dia 20/12. O valor 
é proporcional ao tempo de serviço 
prestado ao empregador no ano. 
Considera-se a fração de 15 dias de 
trabalho, como mês integral.

Curta nossa página: 
facebook.com/sintracom.

da.bahia

71 3496-6238

O SINTRACOM-BA na campanha 
Outubro Rosa. Pág. 3

DDS na Odebrecht e mais notícias da luta, 
em Rádio Peão. Pág. 4

Boas Festas
A Comissão de Mulheres, a Di-

retoria de Mulheres e a Direção do 
SINTRACOM-BA  encerram o ano, 
desejando que 2018 seja  de muitas lu-
tas, unidade e conquistas para as traba-
lhadoras (es) e familiares. 

Boas Festas.
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Assédio moral foi tema de palestra na Conder

Quem já sofreu assédio moral, 
sabe os danos físicos e psicológicos 
que essa praga, que vem se dissemi-
nando nas empresas, instituições e 
órgãos governamentais, pode causar 

nos trabalhadores e trabalhadoras.  
A ASCON e o SINTRACOM-BA 
promoveram, no dia 29/09, uma 
atividade sobre a questão do as-
sédio, com palestras e debates, e a 

participação especial do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) e do Sin-
pojud.

Assédio moral adoece a traba-
lhadora ou trabalhador. Isso é crime!

16 Dias de Ativismo pelo Fim 
da Violência Contra a Mulher

20 de novembro: Dia da 
Consciência Negra. Viva Zumbi!

Novembro marca o início dos 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência Contra a Mulher. A campanha é 
mundial e vai do dia 25/11 Dia Internacional da Não 
Violência Contra a Mulher, até o dia 10/12 Dia Interna-
cional dos Direitos Humanos. Na Bahia, começa a par-
tir do dia 20/11, para abranger as manifestações pelo 
Dia da Consciência Negra (ao lado) e prossegue no 
Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres (6/12).

O SINTRACOM-BA participa desta campanha, 
que teve início em 1991, a partir de uma iniciativa de 
mulheres de diferentes países, reunidas pelo Centro 
de Liderança Global de Mulheres (EUA). O objetivo é 
promover o debate e denunciar a violência contra as 
mulheres e a população negra.

A Comissão e a Diretoria de Mulheres convoca as 
companheiras (os) para participar das atividades do Dia 
Nacional da Consciência Negra, 20/11. Como todos os 
anos, será marcado em Salvador pela lavagem da está-
tua de Zumbi dos Palmares, na Praça da Sé, a partir das 
9 horas, com a Unegro e movimentos sociais, e às 15 
horas, na caminhada do Campo Grande à Praça Castro 
Alves, em combate ao racismo e pela garantia de direitos 
do povo negro.

O SINTRACOM-BA participa desta luta! Viva Zumbi!
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Outubro Rosa: Campanha de
prevenção contra o câncer de mama

Todos os anos o SINTRACOM-
BA participa do Outubro Rosa, no 
mês dedicado à campanha de pre-
venção contra o câncer de mama. 
Participamos de diversas atividades, 
conscientizando as trabalhadoras da 
necessidade de fazer a mamogra-
fia e os exames para prevenção do 
câncer de mama.

Visitamos canteiros e empre-
sas, distribuímos o laço rosa - sím-
bolo do Outubro Rosa, e participa-
mos de panfletagem na região do                    
Iguatemi, em Salvador, no dia 25/10, 
para esclarecer o público sobre a 
campanha.

O SINTRACOM-BA está nesta 
luta e participou também, no dia 
22/10, no Parque de Pituaçu, em 

Salvador, da 1ª Caminhada do Ou-
tubro Rosa da JF Steel, juntamente 

com as trabalhadoras (es) da em-
presa.

SINDICALIZE-SE 
A conquista é maior quando lutamos juntas (os)

O SINTRACOM-BA continua 
em campo com a campanha “Sin-
dicalize-se: A conquista é maior 
quando lutamos juntos”. Quando 
a caravana de sindicalização chegar 
em seu canteiro, chame as colegas e 
participe.  É muito importante para a 
nossa luta por direitos que as com-
panheiras (os) se associem ao Sindi-
cato.

O governo golpista de Michel 
Temer continua usurpando os di-
reitos dos trabalhadores, prejudi-

cando principalmente as mulheres 
e não podemos aceitar isso. Mas 
não podemos lutar sozinhas, temos 
que nos unir, pois juntas somos mais 
fortes. Só na unidade vamos poder 
enfrentar os ataques aos direitos 
históricos, que conquistamos ao lon-
go de muitos anos de luta. Só com a 
união da categoria estaremos forta-
lecidas para avançar.

Vamos todas para o nosso Sindi-
cato SINTRACOM-BA.

SINTRACOM-BA visita a JF Steel, na campanha Outubro Rosa Na empresa Conecta, para conscientizar as trabalhadoras

1ª Caminhada Outubro Rosa da JF Steel reuniu 
trabalhadoras (es) e teve a participação do SINTRACOM-BA
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Rádio Peão
Veja as lutas do seu Sindicato

Odebrecht: DDS no canteiro de obras D’Azzur

O SINTRACOM-BA participou do 
DDS na obra D’Azzur, da Odebrecht, 
no bairro de Piatã, em Salvador. E con-
vidou a coordenadora de Relações no 
Trabalho da Secretaria do Trabalho, 
Emprego, Renda e Esportes, Vanda 
Galvino.

A obra tem a previsão de finalizar no 
mês de dezembro e queremos saber 

SINTRACOM-BA cobrou e Cosbat pagou
Trabalhadoras demitidas do canteiro 

de obras da Cosbat, na Graça, denun-
ciaram ao Sindicato que a empresa não 
pagou os direitos. O SINTRACOM-BA 
foi pra cima e cobrou à Cosbat, que fez 

o pagamento, inclusive a multa do artigo 
477, no valor de um salário base, caso 
o pagamento da rescisão seja efetuado 
após o prazo de 10 dias da data da de-
missão.

Atenção para avisar na fi nalização da obra
Chamamos a atenção das compa-

nheiras (os) para que avisem ao SIN-
TRACOM-BA quando a obra estiver 
para finalizar, para que o Sindicato possa 
tomar as providências necessárias para 

proteger os direitos das trabalhadoras 
(es). Isto é muito importante, principal-
mente quando a construção civil está 
passando por um momento de dificul-
dades.

A luta em defesa da aposentadoria
A CTB e as demais centrais que in-

tegram o Fórum Nacional de Mulheres 
Trabalhadoras das Centrais Sindicais re-
alizaram em 26/09, uma manifestação 
em frente à Superintendência do INSS, 

em São Paulo, com a participação de 
centenas de mulheres de diversas ca-
tegorias, do campo de da cidade. em 
defesa da aposentadoria e por nenhum 
direito a menos.

Primavera de Lutas 
com a CTB-Bahia

O SINTRACOM-BA participou do 
ato Primavera de Lutas, convocado 
pela CTB-Bahia, em 22/09, na Praça 
da Piedade, em Salvador, em defesa 
dos direitos e da aposentadoria. O ob-
jetivo é mostrar à população os riscos 
da reforma da Previdência e alertar so-
bre o projeto neoliberal de desmonte 
do Estado e dos direitos, adotado pelo 
governo Temer.

Debate sobre a saga dos
refugiados e imigrantes

No dia 03/10, Dia Internacional de 
Ação, celebrado em todo o mundo na 
data de fundação da Federação Sindi-
cal Mundial – FSM, a FLEMACON e 
a UITBB realizaram no auditório do 
SINTRACOM-BA um debate sobre 
a questão dos trabalhadores (as) imi-
grantes e refugiados, que saem de seu 
país de origem, em busca de oportu-
nidades ou fugindo de guerras, para 
preservar sua própria vida e da família.

Participaram, além do SINTRA-
COM-BA e da FETRACOM-BASE, a 
CEBRAPAZ, CONTRICOM e CTB 
Bahia.

sobre o que o governo do Estado está 
fazendo a respeito da Agenda do Traba-
lho Decente, para que as trabalhadoras 
(es) da obra possam ser recolocadas no 
mercado de trabalho.

Estiveram presentes os diretores 
(as) José Nivalto, Raimundo Brito, Lúcia 
Maia e Ednalva Bispo.


