
 

 

DIA INTERNACIONAL DE LUTA DAS MULHERES!!!  

MANIFESTO EM DEFESA DA VIDA, DO SUS, DO 

AUXILIO EMERGENCIAL, CONTRA A VIOLÊNCIA!! 

VACINA PARA TODAS E TODOS, JÁ!!! FORA 

BOLSONARO!!  

 

A luta das mulheres, em especial, das trabalhadoras, é histórica e faz 

parte do enfrentamento da classe trabalhadora por direitos. A 

conquista do voto, a busca por igualdade no trabalho e nos espaços de 

poder reforçam nossa luta por respeito, autonomia econômica e 

participação política e se somam aos desafios cotidianos de frente à 

violência e a discriminação. 

Nas últimas décadas com os governos democrático-populares 

conseguimos garantir alguns importantes avanços nas políticas 

públicas voltadas para as mulheres. Entretanto, a partir do golpe 

contra a democracia em 2016, as investidas do capital contra os 

direitos trabalhistas e as políticas públicas de saúde, educação e 

assistência, foram potencializadas.  

Em meio aos retrocessos sociais, econômicos, políticos e sanitários que 

assolam o país, as mulheres, em especial, as negras, são as mais 

atingidas. O desemprego causado pela pandemia trouxe marcas mais 

profundas para as mulheres e população negra e periférica, que 

historicamente sempre teve menos acesso aos postos de saúde, ao 



saneamento, às moradias dignas e às oportunidades de emprego. Com 

a chegada da COVID-19 essa desigualdade ficou mais acentuada.  

Além de termos menos espaço no mercado de trabalho, nós mulheres, 

enfrentamos o problema da dupla jornada aprofundada durante a 

pandemia. Aquelas que conseguiram manter seus empregos se viram 

às voltas com questões extras, como o cuidado, educação e 

entretenimento dos filhos, que passaram a ficar em casa com o 

fechamento das escolas e creches.  

A destruição do Estado iniciada com Temer encontra no advento do 

governo genocida de Bolsonaro terreno fértil para seu avanço. A falta 

de ações urgentes para minimizar a crise, coloca em jogo nosso futuro, 

nossas vidas e o País. As forças políticas reacionárias que se 

apropriaram do Estado, destroem a democracia e entregam o país, em 

seu lugar, constroem muros e cercas, atacam nossos direitos, nos 

negam autonomia, perseguem LGBTQ+, populações indígenas e 

quilombolas.  

As respostas à crise neoliberal não visam resolver a raiz dos problemas, 

ao contrário, buscam aprofundá-la com ataque aos mais oprimidos e 

explorados. A situação econômica do país e do povo pobre, já em 

dificuldades, fruto das reformas – trabalhista, previdenciária e com o 

congelamento dos investimentos em saúde e educação (EC 95), somadas à 

sucessivos ajustes fiscais e ao desemprego, sufocam o povo trabalhador, 

potencializa a fome e a miséria em tempos de pandemia em benefício dos 

donos do poder econômico-financeiro.  

Frente aos desafios colocados para nós nos últimos anos e 

potencializados durante a pandemia, como o feminicídio, a violência 

doméstica, política e no mundo do trabalho, além dos desmontes das 

políticas públicas de saúde e assistência, de trabalho, emprego e renda, 

tem levado à fome e a miséria a milhões de lares. Tal realidade impacta 

sobremaneira aos mais pobres, em particular as mulheres negras, mais 



vulneráveis e em sua maioria, as únicas responsáveis pelo sustento 

das famílias.  

Enquanto sofremos as consequências dessa política genocida, o 

presidente sabota abertamente a VACINA e aprofunda a crise sanitária 

que já matou mais de 250 mil brasileiras e brasileiros. São mais de 10 

milhões de infectados/as e a média ultrapassa as 1000 mortes diárias.  

Para agravar a situação, dispara a Inflação dos Alimentos (30%), da 

Energia e agora os combustíveis. Diante desse quadro dramático, nós 

mulheres trabalhadoras, representantes do Fórum Nacional de 

Mulheres das Centrais Sindicais, estamos mobilizadas para a travessia 

desta grave tormenta, tomaremos as inciativas necessárias que 

protejam a saúde e a vidas das mulheres.  

 

Neste dia Internacional de Luta das Mulheres, SEGUIREMOS EM LUTA 

e reafirmamos nosso compromisso com a VIDA:  

- VACINA PRA TODAS E TODOS, JÁ!!  

- Defesa e Fortalecimento do SUS!!  

- Defesa ao Direito a Viver com Dignidade – Sem Fome e Miséria!!  

- Defesa intransigente da DEMOCRACIA!!  

- Volta imediata do Auxilio Emergencial de 600 reais para enfrentar a 

pandemia!!  

- Renda Mínima Permanente para as Mães Solo!!  

- Fim da Opressão e Violência contra às mulheres!!  

- Por igualdade na vida e no trabalho – trabalho igual, salário igual!! 

- Respeito a Diversidade Humana e Cultural!!  

- Fim do Racismo em TODAS as suas Dimensões!!  



- Por um Projeto Nacional de Desenvolvimento, com Geração de 

Emprego e Renda, com VALORIZAÇÃO DO TRABALHO!!  

- NENHUM DIREITO A MENOS!!!  

- TODAS AS VIDAS IMPORTAM. FORA BOLSONARO!!!  

 

ASSINAM ESTE MANINESTO, AS CENTRAIS SINDICAIS: 

CGTB 

CTB 

CUT 

FS 

NCST 

UGT  

 

 

 

  

  


