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Daniella Mota (Aux. Financeiro)

O  S ind icato  dos  Trabalhadores  em 
Transportes Intermunicipal no Estado da 
Bahia - Sindinter, sensibilizado com a data 

em que o mundo inteiro comemora o Dia 
Internacional da Mulher, resolveu produzir essa 
revista para homenageá-las. 

Neste exemplar, o Sindinter ressalta o valor da 
mulher e a importância que cada uma delas têm 
para a sociedade mundial. 

Essa é uma data que sensibiliza a todos, 
principalmente pela história de sofrimento e 
perseverança daquelas que lutaram bravamente 
como verdadeiras heroínas para fazer valer os seus 
direitos, conquistando o seu espaço, valor e 
respeito em meio àquela sociedade machista e 
desigual em que estavam inseridas.

Em respeito a essas guerreiras, o presidente 
Euvaldo Alves e sua diretoria, dedicam essa revista 
para todas as mulheres existentes no mundo, mas 
em especial às MULHERES trabalhadoras 
rodoviárias intermunicipais que matam um “leão” 
por dia para realizarem os seus sonhos e 
conquistarem os seus objetivos.

É em nome de toda a categoria rodoviária 
intermunicipal, que nós do Sindinter dizemos para 
você MULHER rodoviária que es merecedora de 
tudo que já conquistamos até hoje. Você também é 
o combustível motivador que faz o SINDINTER sair 
em busca de novas conquistas a cada dia. 

OBRIGADO por existirem e por darem sentido as 
nossas vidas. Obrigado por nos ensinar 
diariamente a sermos fortes e determinados, pois 
sabemos que vocês, apesar de serem chamadas de 
“frágeis”, são verdadeiras FORTALEZA. Contem 
sempre conosco e com o Sindinter!

Com carinho a diretoria!



A História do ‘Dia Internacional da Mulher’

O dia 8 de março mundialmente conhecido e 
reconhecido como o “Dia Internacional da 
Mulher” é resultado de muitas lutas e 

reivindicações de mulheres, principalmente nos 
Estados Unidos da América (EUA) e na Europa por 
melhores condições de trabalho e direitos sociais e 
políticos, que tiveram início na segunda metade do 
século XIX e se estenderam até as primeiras 
décadas do século XX. primeiras décadas do século 
XX.

O começo
 Tudo aconteceu porque no dia 25 de março de 1911 
cerca de 130 mulheres morreram carbonizadas 
enquanto trabalhavam numa fábrica de confecções, 
em Nova York, nos Estados Unidos. Esse acidente 
que feriu fatalmente aquelas guerreiras aconteceu 
porque as condições de trabalho que elas eram 
submetidas eram precárias e desumanas. 

A aprovação
Porém somente mais de 30 anos depois, em 1945, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) assinou o 
primeiro acordo internacional que afirmava 
igualdade entre homens e mulheres. 

A data que homenageia as mulheres foi aprovada 
e m  1 9 1 0 ,  d u r a n t e  a  I I  C o n f e r ê n c i a 
Internacional de Mulheres Socialistas que 
aconteceu  na  D inamarca . Ma i s  de  cem 
representantes de 17 países entenderam que era 
importante criar uma data para celebrar 
anualmente os direitos da mulher.

Nos anos 1960, o movimento feminista ganhou 
força e em 1975 comemorou-se oficialmente o Ano 
Internacional da Mulher, mas somente em 1977 
o "8 de março" foi reconhecido oficialmente pelas 
Nações Unidas.

As Conquistas das Mulheres na 
História 
· 1788 - o político e filósofo francês Condorcet 
reivindica direitos de participação política, emprego 
e educação para as mulheres.

· 1840 - Lucrécia Mott luta pela igualdade de 
direitos para mulheres e negros dos Estados Unidos.

· 1859 - surge na Rússia, na cidade de São 
Petersburgo, um movimento de luta pelos direitos 
das mulheres.

· 1862 - durante as eleições municipais, as mulheres 
podem votar pela primeira vez na Suécia.

1893 - a Nova Zelândia torna-se o primeiro país do 
mundo a conceder direito de voto às mulheres 
(sufrágio feminino). A conquista foi o resultado da 
luta de Kate Sheppard, líder do movimento pelo 
direito de voto das mulheres na Nova Zelândia.

· 1901 - o deputado francês René Viviani defende o 
direito de voto das mulheres.

· 1951 - a OIT (Organização Internacional do 
Trabalho) estabelece princípios gerais, visando a 
igualdade de remuneração (salários) entre homens 
e mulheres (para exercício de mesma função).

Conquistas das Mulheres Brasileiras
· 1932 - O dia 24 de fevereiro foi um marco na 
história da mulher brasileira. Nesta data foi 
inst i tu ído o voto feminino. As mulheres 
conquistavam, depois de muitos anos de 
reivindicações e discussões, o direito de votar e 
serem eleitas para cargos no executivo e legislativo. 
A lei foi aprovada pelo presidente Getúlio Vargas.

· Em 1982 - A criação do Conselho Estadual da 
Condição Feminina em São Paulo.

· 1985 – A primeira Delegacia Especializada da 
Mulher.

 Hattie Mcdaniel foi a primeira 
atriz negra a ganhar uma 

estatueta do Oscar. O prêmio, 
recebido em 1940, foi pelo 

reconhecimento de sua ótima 
atuação como atriz coadjuvante 

no filme " E o vento levou".
Cena do filme que lhe rendeu o prêmio (Foto: divulgação)



Leila Diniz

Dona de frases “atrevidas” 
e uma eterna defensora do 
amor livre, a atriz Leila Diniz 
destruiu tabus em um 
tempo que a ditadura militar 
comandava até os costumes 
das pessoas. Ela dizia o que 
pensava, sem medo da 
censura. Em 1971, grávida, 
foi à praia de biquíni e 
mostrou que maternidade 
não exclui a sensualidade 
da mulher.

Celina Guimarães
Foi a primeira eleitora do 
Brasil. Em 5 de abril de 
1928, na cidade de 
Mossoró, ela se torna a 
primeira mulher brasileira 
a exercer o direito do 
voto.

As nossas 
representantes

Franc i sca  Edwiges 
N e v e s  G o n z a g a 
(Chiquinha)

D e p o i s  d e  t e r  s i d o 
abandonada pelo marido 
que lhe mandou escolher 
e n t r e  e l e  e  o  p i a n o, 
Chiquinha passou a tocar 
na noite para sustentar os 
fi lhos. Compôs  2  m i l 
músicas e é autora da 
p r i m e i r a  m a r c h a  d e 
Carnaval, “Ó Abre Alas”. 
Arrecadou dinheiro para 
comprar a carta de alforria 
de diversos escravos e 
p r o t e s t o u  c o n t r a  a 
monarquia.  

Nísia Floresta

Ela publicou 15 livros, o 
pr incipal  deles é o 
“Direitos das Mulheres 
e  I n j u s t i ç a  d o s 
Homens”, de 1832. 
Nísia escreveu, aos 22 
anos, que a vantagem 
masculina estava só na 
força física. Por ela, 
mulher ocuparia até 
posto de general. 

Patrícia Galvão
Passou cinco anos presa 
por defender operários.

 Também me Representa!
Marta

Nem Pelé nem Neymar. 
No futebol, apenas a 

alagoana Marta Vieira 
foi eleita a melhor 

jogadora do mundo em 
cinco anos seguidos, de 
2006 a 2010. Antes dela 
não havia ídolo feminino 

no esporte nacional.

Maria Esther Bueno

Esther Bueno é a maior tenista brasileira de 

todos os tempos. Tem 589 títulos e venceu 

dezenove torneios do Grand Slam (evento 

de tênis). Venceu uma partida em apenas 

19 minutos e era conhecida pela elegância 

no estilo de jogo e potência no saque. 

Esther foi a primeira mulher a levar a 

bandeira do Brasil à elite do tênis mundial. 

O Esporte



Valda Lopes de 49 anos, é rodoviária há 10 e há 4 dirige 
ônibus. Ela começou a dirigir quando ainda trabalhava no 
metropolitano, fazendo a linha Simões Filho x Salvador, 2 

anos depois foi para o fretamento, onde está até hoje. No 
desempenho dessa função, Valda já passou por diversas 
experiências. “Eu já sofri muito preconceito por dirigir ônibus, 
tanto de passageiros quanto dos meus próprios colegas.” Afirmou 
a rodoviária. Valda já chegou a ser destratada por um passageiro 
depois do ônibus que ela dirigia ter sofrido um assalto. “Quando os 
assaltantes desceram do ônibus eu ainda em estado de choque, não consegui tirar o veículo do local, além disso eu fiquei muito 
preocupada com a minha cobradora que estava grávida de 5 meses, foi nesse momento que um passageiro me agrediu me 
chamando de jumenta lerda.” Desabafou a trabalhadora. Apesar das coisas desagradáveis que aconteceram com a 
companheira por causa da função que ela desenvolve no trabalho, ela diz sentir muito orgulho da sua profissão e reconhece que 
serve como inspiração para muitas mulheres, que se sentem representadas por ela. “Muitas vezes quando os passageiros iam 
descendo do ônibus ficavam impressionados quando viam que a condutora era uma mulher, e acabavam me parabenizando, 
principalmente as mulheres”.

A Mulher Rodoviária
Valda / Motorista

Victória / Cobradora

Claudinéia Victória de 40 anos de 
idade é cobradora na empresa 
Aviação Regional há 8 anos e falou 
orgulhosa da sua profissão. Vitória 
diz que todas as suas conquistas 
matérias foram alcançadas depois 
que passou a ser rodoviária. 
Diferente de Valda, a companheira 
Victória nunca sofreu nenhum 
preconceito no seu setor  de 
trabalho. A cobradora fala que ela 
sempre foi bem aceita entre os 
profissionais da sua empresa e 
também pelos passageiros desde 
quando iniciou a carreira. Porém 
desafios são impostos para todo o 
ser humano independentemente da 

função que ele desenvolva. Victória passou por um que marcou a sua vida. Ela 
se orgulha de ter conseguido socorrer um passageiro que embarcou no seu 
ônibus no município de Ambupe para Salvador e no meio da viagem passou 
mal. 

Valda fala que por 
mu i ta s  vezes  se 
emocionou quando 
olhou no retrovisor 
interno do ônibus e o 
viu bastante cheio, 
pois se dava conta da 
responsabi l idade 
que  cab ia  a  e l a 
naquele momento 
de conduzir aquelas 
pessoas até o seu 

destino em segurança. Isso fez ela orgulhar-se 
de si mesma e da capacidade que ela tem de 
exe r ce r  o  seu  t r aba lho  com p l eno 
profissionalismo e competência. A carreira de 
Valda começou quase que por acaso. Tudo 
partiu de um desafio que ela fez a um colega 
de trabalho com quem se relacionava na 
época. “O meu namorado que assim como eu 
também era cobrador já era habilitado, mas 
nunca se interessou para passar a ser 
motorista. Um dia eu lhe disse que eu ia me 
habilitar e ia ser motorista primeiro do que ele. 
Foi assim que tudo começou. Hoje estou aqui, 
dirigindo.” Orgulha-se a motorista.

A cobradora lembra como tudo aconteceu. “Quando ele começou a passar mal eu o levei 
rapidamente para o hospital e fiquei com ele até que fosse internado, liguei para os seus familiares e 
só depois voltei para Salvador”.Claudinéia Victória resume a sua história dizendo que todas as 
experiências vividas por ela durante esses oito anos de trabalho como cobradora, lhe possibilitou 
comprar a sua casa e todas as coisas que ela possui. A funcionária tem pela empresa um sentimento 
de gratidão por ter lhe aberto as portas para que ela construísse a sua carreira profissional, pois 
nunca antes tinha trabalhado de carteira assinada. Mas finaliza dizendo que se algum dia trocar de 
profissão será por causa da violência que os profissionais do sistema são submetidos no exercício 
das suas funções.



Muitas pessoas enganam-se 
quando pensam que somente os 
motoristas e os cobradores são 
rodoviários porque trabalham 
dentro dos ônibus. Pois o “titulo” 
de rodoviário cabe à todos os 
profissionais que trabalham para 
as empresas de ônibus.

 Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Intermunicipal no Estado da Bahia – Sindinter, nesta Ooportunidade parabeniza a todas as mulheres baianas, ESPECIALMENTE as rodoviárias intermunicipais 
pelo seu dia.  

Sabemos que árdua é a luta de cada companheira, principalmente daquelas que muitas vezes precisam ser o 
homem e a mulher da casa. Pai e mãe dos filhos. Esse é um motivo extra para você saber quão valiosa és! 

O Sindinter deseja que em todo o tempo você seja feliz. Que nada te falte. E que os seus sonhos te sirvam de 
combustível diário para te fazer prosseguir em busca de realiza-los!  

Que possamos estar sempre unidos em busca de novas e maiores conquistas e avanços, pois o Sindinter vibra 
com você a cada meta traçada e alcançada.

Receba o abraço do seu presidente Euvaldo Alves e também de toda 
a diretoria do sindicato que luta por seus direitos.

Feliz dia Internacional da Mulher!

Os mecânicos, despachantes, fiscais, guichegistas (quem trabalha 
vendendo passagens nos guichês) e os profissionais 

da limpeza também são rodoviários e merecem o nosso respeito e 
valorização, pois essas pessoas são peças 

fundamentais para o bom desenvolvimento da função do outro. Funciona 
como uma via de mão dupla, onde para um 

setor funcionar com excelência depende da competência e 
comprometimento dos demais profissionais.

Somos Todas Rodoviárias


