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CAMPANHA SALARIAL NA BAHIA UNE CUT E CENTRAIS
POR AUMENTO DE 13% E CESTA BÁSICA DE R$ 115,00
“Conformamos nosso bloco de negociação coletiva, numa unidade histórica na Bahia, que amplia o nosso poder
de pressão sobre o patronato”, afirmou Antonio Ubirajara (Bira), coordenador do Sindicato de Camaçari

A campanha salarial dos traba-
lhadores da construção na Bahia
uniu 17 sindicatos da CUT, CTB e
Força Sindical, numa grande mo-
bilização por aumento real e con-
quistas. Embora tenha data-base
em 1º de janeiro, a categoria ainda
não recebeu resposta favorável à
reivindicação de 13% de reajuste
salarial e cesta básica de R$ 115,00
(contra os R$ 50,00 atuais).

"Conformamos nosso bloco de
negociação coletiva, numa unida-
de das centrais que é um fato his-
tórico no Estado da Bahia. Isso
amplia o nosso poder de pressão
sobre o patronato, com a mobili-
zação crescendo a cada dia. Se
as empresas não chegarem a ne-
nhum acordo, certamente teremos
greve a partir do próximo dia 12",
informou Antonio Ubirajara Santos
Souza (Bira), coordenador-geral
do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção de
Camaçari.

REFERÊNCIA - "A unidade que
os companheiros da Bahia estão
forjando deve servir de referência
e estímulo para todas as demais
categorias, pois o momento de ar-
rancar melhorias é agora, princi-
palmente com as obras públicas
que estão em andamento no Es-
tado e a ampliação de financia-
mentos pela Caixa Econômica Fe-
deral. Queremos a nossa parte no
bolo do crescimento. A experiên-
cia demonstra que a divisão da
classe trabalhadora só serve ao
capital, que busca precarizar direi-
tos e arrochar salários. Portanto,
união e mobilização são a sempre
a melhor resposta", declarou o
presidente da Confederação Na-
cional Trabalhadores nas Indústri-
as da Construção e da Madeira
(Conticom/CUT).

EXPECTATIVA - Nesta segunda-
feira (9), haverá nova rodada de
negociação, às 10 horas, na De-
legacia Regional do Trabalho, em
Salvador. Os canteiros de obras
do Estado aguardam mobilizados
para dar a melhor resposta.

SEMINÁRIO OBRAS DA PETROBRÁS E SETOR MOBILIÁRIO
SERÁ REALIZADO DIAS 1 E 2 DE ABRIL EM CURITIBA-PR

A Conticom/CUT realizará nos próxi-
mos dias 1 e 2 de abril, em Curitiba-
PR, o Seminário Obras da Petrobrás e
Setor Mobiliário, com o objetivo de fa-
zer com que as várias categorias se-
jam organizadas nacionalmente, tendo
suas reivindicações potencializadas.

“Já contamos com 45 lideranças ins-
critas no Seminário, dirigentes que a
partir de seus acúmulos e experiências
vão debater e elaborar propostas para
viabilizar uma pauta nacional específi-
ca”, informou o presidente da Conticom,
Waldemar Pires de Oliveira.

De acordo com o secretário de Fi-
nanças da Confederação, Valdemir Oli-
veira, a capital paranaense foi a esco-
lhida por apresentar o custo benefício
mais favorável (local e valor das pas-

Inscrições devem ser depositadas impreterivelmente até o dia 13 de março
sagens), fazendo com que o rateio fi-
casse em R$ 500,00 por participante.

Diante dos prazos, a organização so-
licita às entidades que depositem o va-
lor das inscrições em nome da Conti-
com/CUT, no Bradesco, Agência 098 -
Rangel Pestana, Conta Corrente nº
68648-4 até o dia 13 de março, impre-
terivelmente, a fim de que possa ser efe-
tivada a compra das passagens. É im-
portante que assim que for efetuado o
depósito, seja enviado o comprovante
através do fax (11) 2108.9192, identifi-
cando o remetente, para que se possa
emitir e enviar o recibo referente.

Assim que tiver confirmados os no-
mes, a Conticom informará sobre o
transporte até o local: Avenida Sete de
Setembro, 1866, Centro, Curitiba.

A informação é nossa arma contra a manipulação dos donos da mídia.
Envie notícia, foto, sugestão para conticom@conticom-cut.org.br

NÃO FIQUE CALADO, JUNTE-SE A NÓS,
LEVANTE A VOZ CONTRA A EXPLORAÇÃO!

Assembléias da categoria dão o tom: unidade total pelo aumento real!



Aprendeu a ler lendo números.
Brincar com números era o que
mais a divertia e de noite sonha-
va com Arquimedes.

O pai proibia:

- Isso não é coisa de mulher -
dizia.

Quando a Revolução France-
sa fundou a Escola Politécnica,
Sophie Germain tinha dezoito
anos. Quis entrar. Fecharam as
portas na sua cara:

- Isso não é coisa de mulher -
disseram.

Por conta própria, sozinha es-
tudou, pesquisou, inventou.

Enviava seus trabalhos, por
correio, ao professor Lagrange.
Sophie assinava Monsieur Anto-
ine - August Le Blanc, e assim
evitava que o exímio mestre res-
pondesse:

- Isso não é coisa de mulher.

Fazia dez anos que se corres-
pondiam, de matemático a mate-
mático, quando o professor sou-
be que ele era ela.

A partir de então, Sophie foi a
única mulher aceita no masculi-
no Olimpo da ciência européia:
nas matemáticas, aprofundando
teoremas, e depois na física,
onde revolucionou o estudo das
superfícies elásticas.

Um século depois, suas con-
tribuições ajudaram a se tornar
possível, entre outras coisas, a
torre Eiffel.

A torre tem gravados os nomes
de vários cientistas.

Sophie não está lá.

Em seu atestado de óbito, de
1831, aparece como dona de
casa e não como cientista:

- Isso não é coisa de mulher -
disse o funcionário.

Mudança de nome
Eduardo Galeano *

* Renomado
autor uruguaio
autor de “As
veias abertas
da América
Latina”. O
presente texto
é extraído do
seu mais
recente livro
“Espelhos”
Editora L&PM

Redução da jornada sem redução de salário
Igualdade salarial e de condições no mercado de trabalho
Instalação de delegacias especializadas para atendimento à mulher
vítima de agressão ou/e violência doméstica em todos os municípios

Principais bandeiras de luta das mulheres da Conticom

Implantação efetiva da Lei Maria da Penha
Sem dúvida, a Lei Maria da Penha é o

mais importante avanço no que se refere
ao combate à violência contra a mulher,
dentro ou fora de casa. Sancionada pelo
presidente Lula em setembro de 2006, tem
como ponto principal a punição imediata
do agressor e prevê uma série de políti-

cas públicas a serem implantadas com
vistas a ações afirmativas de proteção
à mulher, como casas abrigo e atendi-
mento médico e psicológico. “A Lei Ma-
ria da Penha é, hoje, o principal ins-
trumento da defesa da mulher contra
a violência”, avalia Helenice.

A Secretaria da Mulher da
Conticom/CUT e inúmeros Sin-
dicatos da categoria, de Norte
a Sul do país, celebraram o Dia
Internacional da Mulher com
atos, debates e mobilizações
em defesa da igualdade de
gênero e de melhores condi-
ções de vida e trabalho.

Nesta data, lembra  Heleni-
ce Vieira dos Santos, da Se-
cretaria da Mulher da Conti-
com, diretora da Federação de
Santa Catarina e do Sindicato
de Jaraguá do Sul,em 1857,
operárias de uma fábrica de
tecidos de Nova Iorque reali-
zaram uma grande greve por
melhores condições de traba-
lho, tais como redução da jor-
nada para 10 horas diárias (a
carga de trabalho era de 16
horas), equiparação salarial
com os homens (as mulheres
recebiam até 1/3 do salário
para executar o mesmo servi-
ço de um homem) e trabalho
digno, elas ocuparam a fábri-
ca. A manifestação foi reprimi-
da violentamente, com a polí-
cia ateando fogo ao estabele-
cimento com as operárias tran-
cadas dentro. 129 tecelãs morreram car-
bonizadas. Em homenagema estas com-
batentes da causa da liberdade, o 8 de
Março passou a ser comemorado em todo
o mundo.

DESIGUAIS - Segundo Helenice, “o
número de mulheres que vive na pobre-
za é superior ao de homens e a dispari-
dade entre os gêneros aumentou na últi-
ma década, aponta o relatório da ONU”.
Como as mulheres trabalham durante
mais horas e pelo menos metade de seu
tempo é gasto em atividades não remu-
neradas, destaca Helenice, “grande par-
te deste trabalho não é incluído nos sis-
temas de contabilidade, o que acarreta

8 DE MARÇO DE LUTA: MULHERES UNIDAS POR
IGUALDADE SALARIAL E TRABALHO DECENTE
“Nossa luta é por justiça, em defesa da igualdade de gênero e por melhores condições de
vida e trabalho”, afirmou Helenice Vieira dos Santos, da Secretaria da Mulher da Conticom

outra dificuldade adicional para as
mulheres: o que os países não conta-
bilizam não recebe apoio”.

Entre as prioridades das compa-
nheiras, esclarece a dirigente da Se-
cretaria da Mulher da Conticom, “es-
tão a luta pela redução da jornada de
trabalho e a ampliação da licença ma-
ternidade para seis meses que, por
enquanto, é opcional”.

DIVULGAÇÃO - Solicitamos que
todas as companheiras que tenham
realizado atividades no 8 de Março
enviem texto e fotos para a Conticom
reproduzir, fortalecendo as reivindica-
ções e a luta feminina por todo o país.


