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VAMOS À LUTA, COMPANHEIRAS (OS)!
O golpe foi para
retirar direitos da
classe trabalhadora
Há dois anos (agosto/2016), a presidenta Dilma Rousseff foi destituída do
cargo com um impeachment fraudado.
Desde abril deste ano, o ex-presidente
Lula está preso. Sem provas, sem crimes.
Foi um golpe político e jurídico, com
apoio da grande imprensa, para colocar
Michel Temer e aliados no poder, e atender aos objetivos dos ricos empresários:
retirar os direitos trabalhistas e sociais
conquistados nos governos Lula e Dilma,
e impedir o avanço das forças progressistas de esquerda.
Aprovaram no Congresso Nacional
uma pseudo-reforma trabalhista e jogaram no lixo conquistas históricas, com
grandes prejuízos aos trabalhadores,
principalmente às mulheres trabalhadoras.
O mês de outubro se aproxima,
trazendo a campanha Outubro Rosa e
as eleições para Presidente da República, Senador, Governador, Deputados
Federal e Estadual. É importante se informar sobre os candidatos e candidatas.
Chegou a hora de dar o troco que
os golpistas merecem: não vamos votar
nos traidores da classe trabalhadora, que
aprovaram e apoiam a reforma trabalhista.
A Diretoria de Mulheres do SINTRACOM-BA convoca as companheiras (os)
do ramo da construção a fechar questão:
só votar em candidatas (os) que sempre
defenderam os direitos das trabalhadoras
(es) e apoiar as mulheres candidatas progressistas.
Vamos reagir, resistir e lutar para recuperar nossos direitos. Xô golpistas!
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SINTRACOM-BA rumo aos 100 anos de lutas: 1919 - 2019
Em 19/03, o SINTRACOMBA celebrou 99 anos de fundado
(1919), com a 1ª Caminhada dos
Trabalhadores (as) da Construção,
no Parque de Pituaçu.
O Sindicato caminha agora rumo
aos 100 anos, que será celebrado
em 2019.
Caminhada em Pituaçu nos 99 anos do SINTRACOM-BA

Reforma trabalhista: Mulheres são mais
afetadas com retirada de direitos

As mulheres trabalham mais, em
dupla e até tripla jornada, ganham
menos e são as mais afetadas com
desemprego, precarização, assédio e retirada de direitos. Principalmente, as de baixa renda, negras,
jovens e pouca escolaridade.
Com a pseudo-reforma trabalhista de Temer, mais prejuízos:
gestantes e lactantes podem trabalhar em locais insalubres, basta au-

torização de um médico; e limita a
indenização por danos morais, ao
valor do salário base.
A perversidade de Temer não
tem limites: congelou por 20 anos os
recursos de Saúde e Educação; cortou 5,2 milhões de pessoas do Bolsa
Família e 478 mil auxílios-doença
e aposentadorias por invalidez; vai
cortar 151 mil benefícios BPC LOAS,
de pessoas com deficiência ou com

Março Mulher: a luta nos canteiros e nas ruas

DDS no canteiro
da Queiroz Galvão, em Pituaçu

Tradicional caminhada para
marcar o Dia da Mulher
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Para celebrar o Dia Internacional
da Mulher, 8 de março, a Diretoria
de Mulheres do SINTRACOM-BA
levou aos canteiros o Março Mulher,
durante o mês, com debates sobre
saúde e segurança no trabalho, combate à violência contra as mulheres
e os prejuízos causados às mulheres
pela pseudo-reforma trabalhista.
Com a participação de trabalhadoras (es) dos canteiros da Queiroz Galvão (Pituaçu) e da Enops e
Barcino Esteves (Embasa, Castelo
Branco), estiveram presentes, diretoras (es) e da então Secretária Estadual do Trabalho, Emprego, Renda
e Esportes, Olívia Santana.
Em 08/03, diretoras (es) do
SINTRACOM-BA participaram da
tradicional caminhada, para marcar
o Dia Internacional da Mulher, com
percurso da Piedade ao Dique do
Tororó. Em 15/03, no Fórum Social
Mundial, que aconteceu em Salvador,
de 13 a 17 de março, diretoras (es)
participaram da Marcha das Mulheres
Negras.

mais de 65 anos, sem meios de se
manter.
Resultado: aumento de 5% da
mortalidade infantil, após 15 anos
de queda, e a volta de doenças já
erradicadas (sarampo, poliomielite,
rubéola e difteria). Há 312 municípios com menos de 50% de cobertura vacinal da poliomielite.
Temos que lutar, para defender
nossos direitos. Quem luta, conquista!

Agosto Lilás: Lei Maria da
Penha completa 12 anos
Agosto Lilás é uma campanha
realizada no mês de agosto, anualmente, em alusão à Lei 11.340, Lei
Maria da Penha, sancionada pelo
presidente Lula em 07/08/2006,
para sensibilizar a sociedade sobre a importância do combate à
violência contra a mulher.
Reconhecida pela ONU como
a terceira melhor lei do mundo
de combate à violência física ou
psicológica contra as mulheres,
tem objetivo de tratar com rigor
as punições das agressões em
meio familiar.
Na Bahia foram registrados
mais de 23 mil casos de violência contra mulheres, no primeiro
semestre de 2017, conforme dados da Secretaria de Segurança
Pública.
O Brasil tem a quinta maior
taxa de feminicídio do mundo,
segundo dados da ONU. São
cometidos 12 assassinatos de
mulheres e 135 estupros por dia.

JULHO DAS PRETAS

Debates nos canteiros: gênero, saúde, racismo e violência contra a mulher

Para marcar o Dia Internacional
da Mulher Afro-Latino-Americana e
Caribenha, 25 de julho, a Diretoria de Mulheres do SINTRACOMBA participou de DDS em diversos
canteiros, com debates sobre gênero, saúde, segurança no trabalho,
igualdade de direitos, combate à violência contra a mulher e os prejuízos da reforma trabalhista.
Com a presença de trabalhadoras
(es), diretoras (es) do Sindicato e da
ex-Secretária Estadual do Trabalho,
Emprego, Renda e Esportes (Setre),

e da SPM, Olívia Santana, os eventos
aconteceram no canteiro Paradise
Residence, da DEC, no dia 24/07,
na Barcino Esteves / Embasa (Matatu
e Castelo Branco) e Leão Engenharia, dentre outros.
Dia 25/07, diretoras (es) participaram de café da manhã, com
apresentação da banda Didá,
comemorando um ano do Instituto
Luiza Mahim; à tarde, aconteceu a
Marcha Mulheres Negras Movem
a Bahia, da Piedade ao Terreiro de
Jesus.

Na Barcino Esteves / Embasa

A luta não pode parar: conforme
dados divulgados no Atlas da Violência 2018, do total de mulheres assassinadas no Brasil, entre 2006 a
2016, 71% são negras.

DDS na Paradise Residence, DEC Engenharia

Na Leão Engenharia

Sessão Especial na AL
comemora os 7 anos da SPM

Memória: Vítimas de
Acidentes do Trabalho

Diretoras (es) do SINTRACOM-BA participaram da
Sessão Especial em comemoração pelos sete anos de
criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, no
dia 18/06, na Assembleia Legislativa da Bahia, no Centro
Administrativo (CAB), em Salvador.
Na foto, as diretoras Lúcia Maia (Secretária Geral)
e Ednalva Bispo (Diretoria de Mulheres), com Olívia
Santana (centro), que foi titular da pasta, no período de
janeiro/2015 a janeiro/2017.

SINTRACOM-BA lançou, em 09/08, Dia Municipal
em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, a “Campanha de Saúde e Segurança nas Obras
de Reformas Prediais”, no canteiro Monreale Residence,
da Santa Emília, Pituba (foto).
A campanha vai percorrer obras de reformas em
toda a Bahia, inclusive igrejas, prédios históricos, escolares, empresariais, institucionais e residenciais.
É um desdobramento da Campanha Um Passo Pela
Vida, que o SINTRACOM-BA realiza em todos os canteiros e tem o ponto alto no Dia Mundial em Memória às
Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, em 28/04.

JORNAL DO

SINTRACOM
Bahia
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Rádio
Peão
Veja as lutas do seu Sindicato
Precarização:
DDS na Rodaenge

Movimento:
Paralisação na Conder

Em 29/03, diretoras (es) do SINTRACOM-BA participaram de reunião no canteiro da Rodaenge, terceirizada da Embasa, sobre a precarização nas relações de
trabalho.

Em 10/05, diretoras (es) do SINTRACOM-BA e
ASCON, com trabalhadores (as) da Conder, em paralisação para buscar solução para a questão da Assistência
Médica.

Mobilização
na Conecta

Quem matou
Marielle?

A diretora de Mulheres, Ednalva
Bispo, participou da IV Conapir Conferência Nacional de Promoção
da Igualdade Racial, de 27 a 30/05,
em Brasília. Temas discutidos:
reconhecimento, justiça, desenvolvimento e igualdade de direitos.

No dia 10/07 diretoras (es) do
SINTRACOM-BA realizaram assembleia geral da Campanha Salarial
das Elétricas 2018/2019, no canteiro
da Conecta, prestadora de serviços
de energia elétrica (Coelba). A database da categoria é 1º/09.

Após cinco meses, os assassinatos da vereadora Marielle Franco,
defensora dos direitos humanos,
e do motorista Anderson Gomes,
em 14/03, no Rio de Janeiro,
seguem sem respostas. Quem matou? Quem foi o mandante?

EXPEDIENTE

Brasília:
IV Conapir
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