
8 de março É  DIA 
DE LUTA 

PELO FIM DE TODA EXPLORAÇÃO E OPRESSÃO!

NÃO QUEREMOS TRABALHAR ATÉ MORRER!
Outro exemplo é a proposta de emenda constitucional  181/2015, discutida no ano passado, 
que criminaliza o aborto mesmo em casos de estupro. Não bastasse retirar nossos direitos 
trabalhistas e nossa previdência, a corja dos patrões em conluio com seus representantes no 
Estado tenta controlar nossos corpos, impedindo que as mulheres trabalhadoras possam esco-
lher qualquer coisa. O aborto é uma realidade no Brasil, mas pelas péssimas condições em que 
é realizado, mata muitas mulheres. São as trabalhadoras que sofrem com clínicas clandestinas 
ou procedimentos de fundo de quintal, que têm sequelas para toda a vida, por não terem 
dinheiro para pagar por uma boa clínica, com assistência e qualidade.
O presidente Jair Bolsonaro ameaça ainda mais a vida das mulheres trabalhadoras no Brasil, 
com a facilidade do acesso às armas, por exemplo, as vítimas da violência doméstica têm as 
vidas ameaçadas a todo momento. Os índices de feminicídio contra mulheres só aumentou, 
e a cada  2h uma mulher é assassinada no país. Além disso, as declarações machistas, racistas e 
homofóbicas de Bolsonaro só incitam mais as violências que já existiam no dia a dia das mu-
lheres trabalhadoras. Enquanto isso, nosso direito de abortar se encontra cada vez mais longe, 
e as clínicas de aborto clandestinas continuam tirando a vida das mulheres pobres no Brasil.

JÁ CHEGA DE MORTES POR ABORTOS ILEGAIS! 
As mulheres argentinas no ano de 2016 mostraram o poder de sua mobilização organizada 
e independente de patrões e governos, ao parar o país em uma GRANDE GREVE DAS 
TRABALHADORAS. É nesse exemplo que precisamos nos basear para construir a resistên-
cia aqui no Brasil contra os ataques que o Estado vem implementando, por nenhum direito 
a menos. Com a memória daquelas e daqueles que lutaram antes de nós, seguimos � rmes na 
construção de uma sociedade sem exploração e sem opressão!

EVENTOS:

Ato do dia internacional da mulher trabalhadora
8 de março 17h - Praça Santos Andrade

Espaço de formação : gênero e conjuntura
12 de março 18h - UFPR Santos Andrade

saiba mais em : facebook.com/outrosoutubrosvirao
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Acordar antes do sol, preparar a refeição de toda a família, pagar R$4,25 para andar de ônibus 
lotado, trabalhar duro sob pressão do patrão, engolir o almoço, estudar exaustivamente para 
melhorar de vida, cuidar das crianças, limpar toda a casa, lavar toda a roupa, dar atenção e 
carinho pra todos, cuidar da estética, estar sempre sorrindo, ser delicada e gentil e por aí vai…

As mulheres, durante toda a história, sempre carregaram um fardo duplicado sobre os seus 
ombros. Um fardo de exploração e opressão que é cotidianamente esquecido por aqueles que 
usufruem do produto do nosso trabalho e nossos corpos.

No dia 8 de março as � ores, enfeites ou utensílios domésticos aparecem como presentes, cho-
vem propagandas oferecendo produtos, mas nada parece mudar de fato essa realidade cruel 
para a mulher trabalhadora!

Essa data surgiu, verdadeiramente, das lutas das trabalhadoras por melhores condições de 
trabalho, contra a exploração dos patrões da indústria da tecelagem. E esse foi o começo de 
uma das maiores revoluções sociais da história, há cem anos atrás na Rússia. Elas realizaram 
uma greve e foram duramente reprimidas, sob comando dos patrões capitalistas, assim como 
acontece todas as vezes que a classe trabalhadora se levanta contra seus inimigos.

Foi a partir dessa revolução que foram garantidas condições mais humanas de existência para 
as mulheres, como creches, refeitórios e lavanderias públicas e de qualidade, retirando o traba-
lho doméstico das costas das mulheres. Acesso à universidade, ao aborto seguro e ao divórcio, 
inclusão na vida política, garantindo assim sua participação mais ativa na sociedade, ao invés 
da reclusão nos lares.

A servidão feminina nos postos de trabalho, nos lares, nas universidades e escolas faz parte 
da servidão a que os/as trabalhadores/as e estudantes estão submetidos no capitalismo, sendo 
que para as mulheres, essa dominação assume formas muito mais cruéis e que devemos com-
bater.

Apesar de trabalharem muito mais e 
realizarem a mesma função, as mu-
lheres recebem em média 30% me-
nos que os homens. Assédio e vio-
lência sexual, o trabalho doméstico 
enquanto função feminina, o racis-
mo que mata as mulheres negras nas 
favelas e periferias, a prostituição 

muitas vezes enquanto única 
opção de trabalho. Tudo isso 
e muito mais que faz parte 
de uma realidade violenta e 
patriarcal, que mostra como 
é necessário nos colocarmos 
contrários a todo e qualquer 
tipo de opressão e explora-
ção.

Vivemos hoje os impactos de 
uma crise econômica e po-
lítica, em que o Estado vem 
implementando uma série de 
medidas para jogar a conta 
dessa crise nas costas da classe trabalhadora. Assim, as mulheres, LGBTs, negros e negras pas-
sam a ser especialmente ameaçados.

A reforma trabalhista, aprovada em 2017, aumenta a terceirização (modalidade de contrata-
ção com menos direitos, menos estabilidade e salários menores), retira direitos trabalhistas 
conquistados pelo suor e luta de nossa classe ao longo da história e precariza as condições de 
trabalho. É um retrocesso gigantesco nas condições de vida do conjunto da classe trabalha-
dora.

GRITAREMOS, TODOS OS DIAS:
“se nossas vidas não importam, que produzam sem nós!”

“Se cuida seu machista, a América Latina vai ser toda feminista!”

“Eu sou mulher e tô na resistência, contra a reforma da previdência!”

“Nem o machismo, nem o patrão, pelo fim de toda opressão!”

“Contra o machismo e o capital, mulher e homem tem que ter salário igual”

DIA INTERNACIONAL DA MULHER: DIA DE REAVIVAR O PASSADO E FORTALE-
CER O PRESENTE DA LUTA DAS MULHERES TRABALHADORAS!


