
Congresso aprova extensão de base de
representação e novo estatuto da FETRACOM
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A FETRACOM-BA realizou no dia 
20/11, no auditório do SINTRACOM-
-BA seu Congresso Extraordinário 
com o objetivo de discutir a extensão 
territorial da entidade para o esta-
do de Sergipe, que foi aprovada por 
unanimidade. Com a decisão, a Fe-
deração irá ampliar também a sua 
representação sindical. Confi ra abai-
xo as decisões do Congresso: 

• Extensão da base territorial, pas-
sando a representar os estados da 
Bahia e de Sergipe;

• Alteração da representação sin-
dical englobando: Trabalhadores na 
área do amianto, pré-moldados, 
engenharia de instalações, manu-
tenção de serviços de telefonia, 
hidrelétricas, termelétricas, portos 
e viadutos, artefatos de madeira, 
fórmica, embalagens e artigos de 
madeira, estofo, colchões, bancos 
de automóveis, cortinas e cortina-
dos, manutenção industrial, po-
ços artesianos e trabalhadores na 

construção de base de concreto 
em águas profundas;

• Mudança estatutária, que altera 
o número de dirigentes de 19 para 
21 dirigentes, criando a segunda vi-
ce-presidência, a Secretaria de Po-
líticas Sindicais para o estado de 
Sergipe, fi cando duas Secretarias de 
Políticas Sindicais, uma para cada 
estado; alterando a Secretaria da 
Mulher para Secretaria de Gênero 

PÁG. 4
Centrais fazem pacto para

combater a violência 
contra mulher

PÁG. 6
 Sintepav descumpre acordo 

de representação e 
perde ação na justiça  

PÁG. 6
Debate Aberto: FETRACOM-BA 

expande e agora também representa 
trabalhadores (as) de Sergipe 

e a Secretaria de Políticas Sociais 
agora engloba também o Combate 
ao Racismo;

• Nova denominação, que passa a 
ser: Federação Interestadual dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na 
Indústria da Construção e do Mo-
biliário nos Estados da Bahia e de 
Sergipe;

• Novo nome fantasia: FETRA-
COM-BASE;

Diretoria convoca Congresso Ordinário
A diretoria da FETRACOM/BA, reu-

nida no dia 13/11, atendendo que 
estabelece os estatutos da entidade, 
decidiu por unanimidade convocar o 
9º Congresso Ordinário da categoria 
para os dias 26, 27 e 28 maio de 2016. 

Também foi eleita a comissão or-
ganizadora, composta pelos com-
panheiros: Edson Cruz dos Santos, 
José Nivalto Lima, Raimundo Brito, 

Lázaro Ferreira, Sônia Maria da Sil-
va, Lúcia Maia e Ernando Vieira, que 
terão a incumbência de organizar 
toda a estrutura para a realização do 
maior e mais democrático espaço de 
deliberação da entidade.

Este será o primeiro congresso 
que terá a participação de delegados 
sindicais dos estados da Bahia e de 
Sergipe.



Conselho de Representantes 
aprova previsão orçamentária 

para o ano de 2016
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E D I T O R I A L

Companheiros e companheiras,
Chegamos a mais um fi m de ano e 

gostaria de lembrar alguns dos princi-
pais feitos de 2015, que foi de muita 
luta para a classe trabalhadora.  No 
início do ano, logo em janeiro, amea-
çados pelas MPs 664 e 665, aprova-
das no fi nal de 2014, os trabalhadores 
(as) foram às ruas reivindicar a manutenção dos nossos 
direitos já conquistados. Nós, trabalhadores (as) da cons-
trução, atendemos a todas as convocações das Centrais 
para estarmos nas ruas e mostramos a nossa cara. 

No mês de abril, em memória às vítimas de aciden-
te de trabalho fomos às ruas reivindicar mais saúde e 
segurança no trabalho. Mostramos que a ganância dos 
patrões tem vitimado centenas de trabalhadores (as), 
sobretudo no ramo da construção, que tem um dos 
maiores índices de acidentes no trabalho do país. 

Também em abril, contra o levante da oposição golpista, 
que tem tentado vender as nossas maiores riquezas a pre-
ço de banana, nos mobilizamos em defesa da Petrobrás, 
que é a maior empresa do país e geradora de milhares de 
empregos e riqueza para a nação. Também não deixamos 
de lutar por uma bandeira permanente da nossa categoria: 
a terceirização. Em Brasília, no dia da votação do PL.4330 
ocupamos a frete do Planalto Central para dar o nosso re-
cado, de que não vamos aceitar a terceirização desmedida 
em nosso país, principalmente na construção civil. 

Uma das principais conquistas deste ano para os traba-
lhadores (as) da construção no estado foi a expansão da 
representação sindical da FETRACOM-BA. Em congres-
so realizado em novembro, a diretoria da entidade concre-
tizou um sonho de mais de 24 anos da Federação: ampliar 
a nossa representação para o estado de Sergipe, fortale-
cendo a luta da categoria entre esses dois importantes 
estados do nordeste. Nossa meta é, no futuro, unifi car os 
salários e a pauta de reivindicações da Bahia e Sergipe. O 
Congresso para decidir as mudanças que acorrerão com 
essa decisão acontecerá em maio de 2016.

Mas a nossa luta continua! O momento em que o 
nosso país vive é delicado tanto na economia como na 
política. Na política a oposição tenta, através de um gol-
pe, depor a presidenta Dilma do poder. Nós não vamos 
aceitar um golpe que quer tirar aquela que foi eleita, de 
forma democrática, por 53% da população para coman-
dar o país. Vamos às ruas, vamos reunir nossas forças 
através dos representantes da classe trabalhadora na 
esfera pública, para impedir o golpe. 

Por fi m, quero parabenizar a todos os trabalhadores 
(as) da construção que não sucumbiram às investidas 
da oposição ao governo, que tentou de todas as formas 
tirar nossos direitos. Pelo contrário, nos mostramos for-
tes e dispostos a lutar pelo que é nosso por direito. 

O ano de 2016 já chega com grandes desafi os. O pri-
meiro deles logo em janeiro, com as Campanhas Sa-
lariais Unifi cadas da Construção Civil, Artefatos de Ci-
mento e Mármore e Granitos, que exigirão de todos (as) 
o que de melhor sabemos fazer: mobilizações. Vamos 
pressionar o patrão!

Edson Cruz dos Santos
Presidente da FETRACOM-BA 
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Campanha Salarial Elétricas: 
categoria fecha acordo com 

reajuste médio de 9,88%
Foi com muito esforço, perseverança e pulso fi rme que 

a diretoria da FETRACOM-BA driblou o argumento da 
crise bradado pelos patrões e conquistou para os traba-
lhadores (as), um reajuste salarial médio de 9,88%. O 
reajuste incide não só sobre os salários, mas também 
sobre outros benefícios como vale refeição, cesta básica 
e auxílio para fi lho especial. Este ano, apenas as cláusu-
las econômicas da CCT/2014 (acordada para dois anos) 
foram negociadas.

Com o reajuste, o vale refeição, por exemplo, passa a 
ser de R$15,43 e a cesta básica (R$ 74,62 e R$ 139,55 a 
especial). O retroativo referente ao reajuste aplicado em 
1º de Setembro de 2015, foi pago na folha de outubro. Os 
trabalhadores (as) já desligados, que tenha direito à apli-
cação do reajuste acordado, teve suas rescisões comple-
mentadas até o dia 10/11/15.  

O Termo Aditivo à CCT assinado no dia 06/10 ainda 
contemplou algumas funções que estavam com salários 
defasados, com reajuste de até 24%.

O Conselho de Representantes, composto pelos dele-
gados sindicais das entidades fi liadas da FETRACOM-
-BA, reunidos no dia 13/11 aprovou, por unanimidade, a 
previsão orçamentária para o ano de 2016. 

O secretário de Finanças, Raimundo Brito destacou a 
importância do momento e fez um balanço da atual con-
juntura econômica e apresentou as perspectivas, nada 
animadoras, para o próximo período. 

“O investimento maior no ano de 2016 será com a re-
alização do 9º Congresso, nas mobilizações das campa-
nhas salariais e na manutenção da estrutura administra-
tiva da Federação”, esclarece  o secretário de Finanças, 
Raimundo Brito. 
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A Campanha Salarial Unifi cada da Construção 2016 promete travar dis-
cussões acaloradas nas mesas de negociação. Com data base em 1º de 
janeiro de 2016, os primeiros passos da campanha já foram dados. 

A categoria aprovou em assembleias realizadas em todo o estado, a pau-
ta de reivindicações que traz, entre outros itens, o pedido de reajuste sa-
larial de 15%, cesta básica de R$ 320,00; tíquete refeição de R$17,00 e 
contrapartida máxima no tíquete alimentação de apenas 1%.  

Construção civil: categoria 
aprova pauta de 

reivindicações e inicia 
campanha unificada

Campanha de artefatos
 de cimento e mármores 

e granito a todo vapor

FETRACOM-BA e SINTRACOM-BA  realizam seminário 
de Planejamento da Campanha Salarial 

Unificada da Construção

Seguindo a linha de negociação da 
construção civil, na campanha salarial de 
artefatos de cimento, mármores e grani-
tos, vamos lutar por um reajuste salarial 
de  15%. A decisão para aprovação da 
pauta de reivindicações foi tomada em as-
sembleias realizadas em todo o estado. 

Além do reajuste salarial de 15% a ca-
tegoria ainda pede um reajuste na cesta 
básica para R$200,00, anuênio e auxílio 
alimentação. A pauta já foi protocolada no 
sindicato patronal e aguardamos uma res-
posta para agendarmos o calendário de 
negociações. A data base da categoria é 
1º de janeiro de 2016. 

O seminário realizado no dia 21/11, no Hotel Vila Velha, em Sal-
vador, reuniu dirigentes sindicais e trabalhadores (as) de todo o 
estado para discutir as propostas da pauta de reivindicações da 
categoria para 2016. 

O seminário contou com a participação da deputada federal Alice 
Portugal, que tratou, dentre outros temas, sobre o modelo de urba-
nização da cidade de Salvador, o PDDU e sobre a operação Lava 
Jato, que tem impactado a indústria da construção. Já o recorte 
sobre a conjuntura econômica atual do país foi tema da palestra de 
Ana Georgina Dias, supervisora técnica do Dieese na Bahia.

Sintepav descumpre acordo de 
representação e 

perde ação na justiça
A justiça julgou procedente, a ação ajuizada pela empresa TSK En-

genharia e Desenvolvimento LTDA contra o Sintepav e deu  ganho de 
causa ao SINTRACOM-BA de representação legal dos trabalhadores 
(as) da subestação eólica na região de  Casa Nova, na Bahia. 

Na ação, a empresa alegou que o Sintepav descumpriu  acordo 
fi rmado com o SINTRACOM-BA em 2009,  com o aval da FETRA-
COM-BA e sindicatos fi liados, no qual consta que “a construção 
de subestações eólicas, nucleares, construção de usinas nuclea-
res, construção de redes de transmissão de energia elétrica, cons-
trução de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, 
construção de sistema de produção e distribuição de energia elé-
trica são de representatividade dos sindicatos da construção civil, 
estando o Sintepav responsável apenas pelos trabalhadores (as) 
nas indústria da construção pesada. 

Essa vitória abre precedentes para que os demais sindicatos que 
possuem confl itos com o Sintepav entrem na justiça e requeiram a 
representação sindical.
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* Miraldo Vieira da Silva é secretário 
geral da CONTRICOM (Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Indústria 
da Construção e do Mobiliário) e 

secretário de Imprensa e Comunicação 
da FETRACOM-BAImprensa e 

Comunicação da FETRACOM-BA

Agora sim! Bahia e Sergipe
Motivados pela inesquecível “Re-

volta dos Peões”, ocorrida em ou-
tubro de 1989, movimento que der-
rubou no ano seguinte os pelegos 
do Sindicato dos Trabalhadores da 
Construção Civil de Salvador e em 
razão do isolamento sindical das 
entidades no Estado, que sofria por 
uma hiperinfl ação medindo 1.158,0% 
naquele ano, os dirigentes sindicais 
do ramo da construção se reuniram 
nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 
1991 com apenas um único objetivo: 
mobilizar as bases para a campanha 
salarial de 1992. 

O sucesso do encontro foi tão 
grande que o também inesquecível 
e sábio Washington José de Souza, 
então presidente do SINTRACOM-
-BA e militante da Corrente Sindical 
Classista, propôs e depois foi apro-
vada por unanimidade, a criação da 
Federação dos Trabalhadores da 
Construção e da Madeira no Esta-
do da Bahia, FETRACOM-BA. Esse 
debate foi intenso porque naquele 
momento existiam duas propostas 
apresentadas pelos dirigentes da 
Corrente Sindical Classistas, uma 
de fundar a Federação dos estados 
da Bahia e Sergipe  - e teria que 
ser em outro momento para tra-
zer os dirigentes sergipanos  -  e 
a outra de unificar as datas-bases 
e, consequentemente, os salários a 
nível estadual.

Nestes quase 25 anos de existên-
cia, as resoluções de uma reunião 
que virou congresso, foram objeto 
de lutas incansáveis dos dirigentes 
da FETRACOM-BA nos importantes 
mandatos sindicais de Washington 
Souza (1991 a 1999, dois mandatos 
e meio); Pedro Paulo (1999 a 2000, 
vice-presidente que concluiu o 3º 
mandato em razão do falecimento de 
Washington); Raimundo Brito (2000 

a 2006, dois mandatos); José Nivalto 
(2006 a 2012, dois mandatos) e Edson 
Cruz dos Santos, atual presidente que 
tomou posse em 2012 para o mandato 
de 04 anos.  

Estes mandatos foram importantes e 
decisivos para se alcançar primeiro- a 
união do grupo da construção no Esta-
do da Bahia; segundo - a construção de 
uma hegemonia (todos os sindicatos do 
ramo da construção civil, cimento cal e 
gesso, mármores e granitos, artefatos 
de cimento e de móveis de madeira na 
Bahia, se fi liaram a FETRACOM-BA, 
mesmo os que não estavam no con-
gresso de Fundação); terceiro- a contri-
buição dada e em muitos casos patroci-
nada pela Federação, para a renovação 
de quadros nas diversas entidades 
sindicais. O que possibilitou o amadu-
recimento dos dirigentes e possibilitou 
também a construção de manifestações 
estaduais e, consequentemente, a con-
quista da unifi cação da data-base, a 
unifi cação dos salários e mais recente a 
extensão de base territorial para o Esta-
do de Sergipe.

Maior conquista política em 25 anos
A decisão do SINTRACON-SE (Sin-

dicato dos Trabalhadores na Indústria 
da Construção Civil do Estado de Ser-
gipe) de se fi liar à FETRACOM-BA, 
após inúmeras tentativas de aproxi-
mação com diretorias passadas, pavi-
mentou e solidifi cou o caminho para a 
realização da maior conquista política 
de nossa FETRACOM-BA  em seus 25 
anos de existência. Conquistamos o 
cumprimento de 100% das resoluções 
aprovadas no congresso de fundação 
de nossa entidade de grau superior.

Se não fosse a ganância e a explo-
ração patronal, poderíamos dizer que 
a FETRACOM-BA alcançou os obje-
tivos do primeiro congresso (o con-
gresso de fundação). Podemos dizer 

que concretizamos o plano de lutas, 
mas a classe trabalhadora vem sen-
do achatada ao longo de décadas, 
vidas sendo ceifadas pelo pouco ou 
quase nenhum investimento na pre-
venção de acidentes de trabalho, 
ações empresariais para diminuir 
direitos duramente conquistados e 
ações governamentais exigem de 
nós, dirigentes da recente FETRA-
COM/BASE, uma atuação cada vez 
mais fi rme na defesa dos direitos e 
dos interesses de nossa classe.

Deste modo, não tenhamos dúvi-
das que temos ainda muito caminho 
a percorrer, muita luta a ser travada, 
e a união de baianos e sergipanos, 
sem sombra de dúvidas irá fortalecer 
esta luta. Esta união possibilitará o 
avanço político, organizativo e o mais 
importante: a troca de experiências 
para todas entidades que compõem 
a FETRACOM-BASE, que faz dela 
uma entidade promissora, capaz de 
renovar a cada ano as conquistas ob-
tidas pelos operários (as) da indústria 
da construção e do mobiliário.

Estamos caminhando para o 9º 
Congresso de nossa Federação 
(maio/2016), tenho certeza que no-
vos compromissos serão apontados, 
quem sabe não iremos percorrer 
a outras unifi cações (mobilizações 
Bahia e Sergipe; data-base Bahia e 
Sergipe; salários Bahia e Sergipe etc. 
etc.). Sejam muito bem-vindos com-
panheiros sergipanos. Viva a exten-
são de base Bahia e Sergipe.

O Sindicato de Santo Antônio 
de Jesus realizou no dia 09/11 
eleição para a renovação da di-
retoria do SINTRACOMSAJ, para 
o mandato de 2015/2019. O plei-
to foi disputado pela chapa única 
Classista de Luta. 

Dos 531 trabalhadores (as) ap-

SINTRACOMSAJ realiza eleição para renovação da diretoria
tos a votar, 358 compareceram às 
urnas e elegeram Valdemir Souza 
– presidente; Álvaro Melo – se-
cretário geral; José Mario de Je-
sus – tesoureiro e mais 09 com-
panheiros para o conselho fiscal, 
adjunto e demais secretarias.  

Dentre as propostas da cha-

pa Classista de Luta para esse 
mandato destacam-se: Redução 
da carga horária de trabalho, sem 
redução de salários; aposentado-
ria especial para os trabalhadores 
(as) da construção; piso nacional 
para a categoria e fim do contrato 
de experiência. 
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Dirigentes da FETRACOM-BA participam da Marcha 
das Mulheres Negras e enfrentam o racismo

A secretária de Mulheres 
da FETRACOM-BA, Sônia 
Maria Francisca da Silva, 
a vice-presidente, Ednal-
va Bispo, a secretária ge-
ral adjunta, Maria Cecília 
Ferreira e a diretora Lilian 
Ribeiro reforçaram o time 
de mais de 50 mil mulhe-
res negras que encheram 
as ruas de Brasília-DF, no 
dia 18/11 – Dia da Marcha 
das Mulheres Negras, com 
a cor dos seus turbantes  
música e discursos contra 
a violência e o racismo.

A marcha, que saiu do 
Ginásio Nilson Nelson, per-
correu o Eixo Monumental 
e a Esplanada dos Ministé-
rios com faixas, cartazes e 
palavras de ordem “contra 
o racismo, contra a violên-
cia, pelo bem estar”. Para a 
vice-presidente da FETRA-
COM-BA, Ednalva Bispo, 
“a marcha das mulheres 
negras carrega no nome 
uma enorme responsabili-
dade ao pautar os avanços 
e as lutas cotidianas da 
maioria da população bra-

sileira e que ainda é vista 
como minoria”.

A FETRACOM-BA coor-
denou 5 ônibus que saíram 
lotados de mulheres da 
Bahia rumo a Brasília.

Violência dos golpistas
A marcha chegou em 

frente ao prédio do Con-
gresso Nacional, parada 
tradicional das manifesta-
ções públicas e foi recebida 
com tiros por um sargento 
da polícia que foi preso em 
seguida. Ele alegou que 
se sentiu “ameaçado” pela 
presença das mulheres ne-
gras no espaço público.

O protesto pacífi co, que 
tinha como objetivo alertar 

sobre o preconcei-
to contra mulheres 
negras no Brasil, 
acabou sendo mar-
cado por uma cena 
triste e constrange-
dora.  “Um grupo 
de manifestantes 
contra Dilma come-
çou uma discussão 
com as mulheres e 

acabou em muita confusão 
e desespero, e a polícia 
disparou spray de pimenta 
contra o movimento femi-
nista, uma prova clara de 
racismo”, pontuou a secre-
tária de Mulheres da FE-
TRACOM-BA, Sônia Maria 
Francisca da Silva. 

Repudiamos a abertura do pro-
cesso de impeachment contra a 
presidenta Dilma Rousseff,  apro-
vado pelo presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha no dia 02/12. 

No entendimento da entidade, a 
atitude de Cunha  potencializa a 
crise política , acentua a instabi-
lidade fi nanceira e a falta de con-
fi abilidade do país perante a co-
munidade global, prejudicando a 
geração de empregos, sobretudo 

DILMA, #EstamosJuntas #NãoAoGolpe
na indústria da construção. 

O presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha,  que vem sofrendo denún-
cias graves de corrupção, encontrou 
uma forma de tirar o foco das aten-
ções dele, pedindo de forma arbitrá-
ria e sem fundamentações política e 
jurídica, o impedimento da presiden-
ta, eleita democraticamente por 53% 
do eleitorado brasileiro. 

Estamos em um momento delica-
do da política, mas não vamos, em 

hipótese alguma, aceitar um 
GOLPE. do da política, mas 
não vamos, em hipótese algu-
ma, aceitar um GOLPE. 

#DigaNãoAoGolpe
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4ª Conferência de Políticas para as 
Mulheres da Bahia discute combate 

à violência e igualdade de gênero

Centrais assinam Pacto de Enfrentamento 
à Violência contra a Mulher

Foi assinado no dia 
03/12, em Salvador, o Pac-
to de Enfrentamento à Vio-
lência contra a Mulher, en-
tre a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres da Bahia 
(SPM-BA) a CTB, CUT e 
demais Centrais Sindicais. 
O evento aconteceu no Pa-
lácio Rio Branco, e contou 
ainda com palestra do au-
tor do Mapa da Violência, 
Julio Jacobo Waiselfi sz. A 
FETRACOM-BA foi repre-
sentada pela secretária 
de Mulheres, Sônia Maria 
Francisca da Silva,  pela 
vice-presidente, Ednalva 
Bispo e a pela diretora Li-
lian Ribeiro. 

O documento foi assina-
do pela Secretária de Polí-
ticas para as Mulheres da 
Bahia, Olívia Santana, e 

presidentes e representan-
tes das centrais sindicais. 
O objetivo do documento 
é que seja realizada uma 
convergência de esforços 
entre a SPM-BA e as orga-
nizações sindicais, com a 
fi nalidade de implementar 
ações de enfrentamento às 

múltiplas formas de violên-
cia contra as mulheres no 
estado da Bahia. 

A Secretária Olívia afi r-
mou que o objetivo da as-
sinatura é garantir parce-
ria com as centrais, para 
que seja desenvolvida 
uma agenda de ações de 

conscientização de cada 
segmento, e que seja esta-
belecida uma grande mobi-
lização de enfrentamento à 
violência contra as mulhe-
res no estado da Bahia.

Durante o encontro, tam-
bém foi realizada a apre-
sentação do “Mapa da Vio-
lência 2015 - Homicídio de 
Mulheres no Brasil”.  Um 
dos dados que mais chama 
a atenção é que o índice de 
mulheres negras que são 
mortas no estado é supe-
rior ao das mulheres bran-
cas. De acordo com o Mapa 
da Violência, em 2013, na 
Bahia, a taxa de homicídio 
de mulheres brancas víti-
mas de violência de gêne-
ro foi de 2,5%, enquanto o 
de mulheres negras foi de 
5,9%, no mesmo período. 

Debate marca ações dos 16 Dias
 de Ativismo pelo Fim da 

Violência contra a Mulher
O SINTRACOM-BA em 

parceria com a FETRA-
COM-BA realizou no dia 
27/11, no auditório do Sin-
dicato uma palestra sobre 
o combate à violência 
contra a mulher. 

A Atividade pelos 16 
Dias de Ativismo Pelo Fim 

da Violência Contra a Mulher reuniu mulheres, trabalhado-
ras, ativistas, feministas, sindicalistas e homens que res-
peitam suas mulheres, para  debater formas de combate à 
pratica de violência de gênero, que contou com a palestra 
da Delegada Heleneci  Souza, titular da DEAM - Delegacia 
Especial de Atendimento à Mulher de Brotas, em Salvador.

Ainda participaram do evento a coordenadora de Rela-
ções do Trabalho da Setre, Jessevanda Galvino; a verea-
dora Aladilce, a coordenadora executiva do Fórum Nacio-
nal de Mulheres Negras, Ubiraci Matilde e a coordenadora 
executiva de Ações Temáticas da Secretaria Municipal de 
Políticas para as mulheres, Eulália Azevedo. 

A atividade foi organizada pela Comissão de Mulheres 
da Construção formada por: Sônia Maria Francisca da Sil-
va, Ednalva Bispo, Lúcia Maia, Hercília Santos, Lilian Ri-
beiro e Carlos Silva.

A 4ª Conferência Esta-
dual de Políticas para as 
Mulheres, realizada em 
Salvador entre os dias 11 
e 13 de novembro, contou 
com a realização de uma 
série de atividades, além 
de debates e proposições 
de ideias que culminaram 
no documento fi nal de pro-
postas da etapa estadual e 
na eleição das Delegadas 
que seguirão para a Confe-
rência Nacional, em março 
de 2016 em Brasília.

As 1.051 delegadas pre-
sentes, entre elas a vice-pre-
sidente da FETRACOM-BA, 
Ednalva Bispo, A secretária 
de Mulheres, Sônia Maria 
Francisca e a secretária de 
Assuntos Internacionais e 
presidente da FLEMACON, 
Lúcia Maia, demonstraram 
alto nível de interesse e par-

ticipação nos grupos de tra-
balho e na Plenária Final, 
transformando o espaço em 
uma grande arena de ideias 
e propostas. 

Um dos destaques dessa 
edição da conferência foi a 
participação de Maria Apare-
cida Bertozo, representante 
da sociedade civil de Teixeira 
de Freitas, que sofreu violên-
cia do seu ex-companheiro. 

Destaque também para 
a participação de duas 
mulheres em privação de 
liberdade do Complexo Pe-
nitenciário da Mata Escura. 

Rumo à Nacional! Vamos 
lá, mulherada!


