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Para marcar o 08/03, o SINTRA-
COM-BA lança a Campanha em Defe-
sa da Vida - Não à Violência Contra as 
Mulheres. Basta! junto às companhei-
ras (os) que trabalham nos canteiros 
de obras, nas prestadoras de serviços 
elétricos (Coelba) e de água e sanea-
mento (Embasa), Conder e cerâmicas.

E realiza uma ação de conscientiza-
ção, das 7 às 8 horas, no canteiro da 
Moura Dubeux, Residencial Orquidá-
rio, Parque Bela Vista. Na programa-
ção, tem palestras e debate sobre ma-
chismo, misoginia, racismo, assédio e a 
luta pelo fim da violência psicológica e 
física contra as mulheres.

Estarão presentes companheiras 
(os) trabalhadoras (es), diretoras (es) 
do Sintracom-BA, Fetracom-BASE, 
CTB e Flemacon, lideranças políticas e 
populares, e representantes de órgãos 
públicos, informou a Secretária de Mu-
lheres, Sônia Maria.

À tarde, a partir das 14 horas, acon-
tece a Marcha do Dia Internacional da 
Mulher, da Lapinha até o Pelourinho, 
que este ano terá o tema Bicentenário 
da Independência: Mulheres Insubmis-
sas Protagonistas da Democracia.

(71) 3496-6201

A Marcha #8M é contra o machis-
mo, o racismo e a opressão de gênero. 
É com a força das mulheres que vamos 
garantir o fim da violência e da explo-
ração e a igualdade plena de direitos, 
com liberdade de expressão e respei-
to à autonomia das mulheres sobre o 
próprio corpo. Vamos participar!

Leia mais sobre a luta das mu-
lheres trabalhadoras e o 8 de mar-
ço na página 2.

Ocupar as ruas e todos os 
espaços para fazer valer a luta!

As mulheres da nova direção do Sintracom-BA
A nova diretoria foi em-

possada e reconduziu à presi-
dência o companheiro Carlos 
Silva, que estará na direção 
junto com as companheiras 
(os) eleitos para a gestão de 
28/12/2022 a 27/12/2026.

Confira na foto as diretoras 
da nova direção: Vera Santa-
na (Conselho Fiscal), Hercília 
Conceição (Diretoria Plena), 
Maria Nery (Diretoria de For-
mação), Daniela Cerqueira (2ª 
Secretaria Geral), Sônia Maria 
(Diretora de Gênero, Raça e 
Orientação Sexual) e Lúcia 
Maia (Diretoria de Imprensa).

Deputada Olívia Santana (centro) com presidente Carlos Silva, 
diretoras (es) do Sintracom-BA numa manifestação
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#8M: A luta das mulheres na história

No dia 8 de março de 1857, na Fábrica de Tecidos Cotton, em Nova Iorque, 129 operárias paralisaram os trabalhos, 
pela redução da jornada de trabalho, na primeira greve conduzida por mulheres nos EUA.

E foram violentamente reprimidas, terminaram cercadas pela polícia e patrões, que trancaram os portões da fábrica e 
atearam fogo. Dentro do local de trabalho em chamas, as tecelãs morreram asfixiadas e carbonizadas.

Na II Conferência Internacional de Mulheres, em 1910, na Dinamarca, a socialista Clara Zetkin propôs que o 8 de março 
fosse declarado como o Dia Internacional da Mulher.

Encontro reuniu trabalhadoras da construção
Trabalhadoras, dirigentes sindicais, 

poetas, artistas, Movimento Negro 
Unificado e Marcha do Empodera-
mento Crespo participaram, em 16/12 
passado, do Encontro de Mulheres da 
Construção Civil, no auditório do Sin-
tracom-BA.

Foi uma honra para o nosso Sin-
dicato receber a então Secretária Es-
tadual de Políticas para as Mulheres, 
Julieta Palmeira, que se despedia do 
cargo e fez uma palestra importante 
sobre Autonomia econômica e social, 
mercado de trabalho e enfrentamento 
à violência contra as mulheres”.

Julieta falou também sobre o ma-
chismo estrutural, uma engrenagem 
de dominação, construída através dos 
séculos, geradora de misoginia e vio-
lência de gênero, que só em 2022 pro-

vocou a morte de quase 700 mulheres 
vítimas de feminicídio no Brasil.

O evento foi promovido pelo Sin-
tracom-BA e CTB Bahia.

A luta contra o racismo é também
por igualdade de oportunidades

Em nome das trabalhadoras (es) do ramo da construção, o Sintracom-BA 
saúda a nova Secretária Ângela Guimarães, que está no comando da Secretaria 
Estadual de Promoção da Igualdade Racial - Sepromi. Desejamos êxito, com a ex-
pectativa de avanços na luta contra o racismo e pela igualdade de oportunidades.

Nossa categoria é formada na maioria pelo povo preto. Estamos juntas (os) 
nas trincheiras das lutas pela vida, contra racismo, sexismo, por igualdade de di-
reitos, o empoderamento das mulheres negras e o bem viver.

Companheira do Sintracom-BA é
reeleita presidente da Flemacon

A companheira Lucia Maia, Secre-
tária de Imprensa do Sintracom-BA, foi 
reconduzida à presidência do Comitê 
Executivo da Federação Latino-Ameri-
cana e Caribenha dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras da Construção, Madeira 
e Materiais de Construção - Flemacon, 

para o período de dezembro de 2022 
a 2026, no 4° Congresso da entidade, 
que aconteceu de 2 a 4/12/2022, em 
Santiago do Chile.

Maia discursou reconhecendo a 
importância da história da Flemacon 
e conclamando à unidade para fortale-

cer as lutas das trabalhadoras (es), e os 
laços de solidariedade e integração da 
América Latina e Caribe.

É o Sintracom-BA e a Fetracom-
-BASE se afirmando no movimento 
sindical mundial.

Secretária da Sepromi, 
Ângela Guimarães


