
No dia internacional de luta das 
mulheres trabalhadoras, vamos 
encher as ruas do país. E nossa 

principal bandeira é o direito de viver 
uma vida sem violência. No país da Copa, 
morrem 15 mulheres por dia!

A cada 2 minutos, uma mulher é es-
pancada em nosso país, e a maioria 
dessas vítimas são as mulheres negras. 
Em 2012, mais de 50 mil estupros foram 
registrados, sendo as mulheres lésbicas 
alvo dos “estupros corretivos”.

Diante dessa realidade, não somos 
protegidas pelos governos. De norte a 
sul do país, os serviços de proteção às 
mulheres vítimas de violência são muito 
ruins e não conseguem atender à enor-
me demanda.

No país da Copa, aonde mais de 30 bi-
lhões de recursos públicos são gastos com 

a FIFA e os empresários, as mulheres não 
conseguem viver sem medo de serem 
agredidas. É um absurdo que apenas 25 
milhões sejam investidos para proteger as 
mulheres e para combater a violência. 

Os estádios são “padrão FIFA”, mas 
a vida das mulheres é colocada de es-
canteio. Por isso, no dia 8 de março, 
queremos retomar a força das jorna-
das de Junho e fazer do nosso dia de 
luta mais um capítulo da história que 
abrimos no ano passado. 

As mulheres trabalhadoras e a juven-
tude encheram as ruas. Mostramos que 
nosso lugar é na luta. Em outubro, 2 mil 
mulheres se reuniram no maior Encontro 
de mulheres trabalhadoras dos últimos 
anos. Ganhou força o movimento femi-
nista-classista e socialista de mulheres. 
Ganhou força a independência de gover-

nos e patrões. Dilma é mulher, mas não 
governa para as mulheres trabalhadoras. 

Lugar de mulher é na luta! Nosso 
grande Encontro Nacional definiu a 
construção de uma grande campanha 
nacional contra a violência às mulheres, 
a ser construída na base das escolas, 
bairros, locais de trabalho. Parte funda-

mental dessa campanha é a luta pelo 
investimento em medidas que protejam 
as mulheres e combatam a violência. 
Lançamos a campanha no dia 25 de no-
vembro do ano passado, dia internacio-
nal de luta contra a violência às mulhe-
res. Neste 8 de março, nossa campanha 
ganha força. Venha com a gente!

Chega de dinheiro 
para a FIFA e para 
os empresários!

Governar para a mulher trabalhadora é investir mais dinheiro para o combate à violência contra as mulheres

Chega de estupros e mortes!
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Chega de dinheiro para a Copa! 
Queremos dinheiro para o combate à violência, saúde, educação, moradia e transporte!

CHEGA DE VIOLÊNCIA: São as formas de vio-
lência mais evidentes. As maiores expressões da ideia de dominação 
do homem sobre a mulher. Dos estupros denunciados no Disque 
100, cerca de 6% são mulheres homossexuais, indicando a prática 
dos estupros corretivos. O perfil das vítimas do feminicídio é de jo-
vens (54% entre 20 e 39 anos) e negras (61%). Em todo o país, há 
apenas 497 delegacias especializadas no atendimento à mulher, 77 
casas abrigo e 226 centros de referência. Isso, em um país com mais 
de 5000 cidades! A Lei Maria da Penha não saiu do papel, afinal sem 
investimentos, não há lei que resolva.  

Queremos a ampliação e implementação da Lei Maria 
da Penha!
Menos dinheiro público para a Copa e mais para o 
combate à violência contra as mulheres!

Copa para quem? 
Diga NÃO ao 

turismo sexual! 

Os governos e 
empresários 
estão feste-

jando a realização 
da Copa no Brasil. 
O povo brasileiro 
adora futebol e vai 
torcer pela seleção. 
Mas ninguém está 
feliz com a enxurra-
da de dinheiro pú-
blico que vai para a 
Copa e com a falta 
de dinheiro público 
para as áreas so-
ciais. As famílias das 
áreas que sofreram remoções em função das obras da Copa 
não estão felizes. A família dos operários que morreram ou se 
acidentaram nas obras dos estádios também não estão felizes.

Este megaevento também vai aumentar uma prática absur-
da que é uma grande forma de violência contra as mulheres: 
o turismo sexual. As mulheres jovens e negras e as mulheres 
transexuais são os maiores alvos dessa forma de exploração. 
Muitas são enganadas com a ideia de que podem desenvolver 
uma carreira internacional e são escravizadas para um trabalho 
que as explora, oprime e violenta todos os dias. Não podemos 
aceitar o crescimento deste mercado, o que pode acontecer 
se o projeto de lei Gabriela Leite do deputado Jean Willys, que 
legaliza a prostituição como profissão for aprovado.

Diga NÃO ao turismo sexual!
Contra o projeto de Lei que regulamenta a 
prostituição como profissão!
Chega de preconceito e exploração às mulheres 
transexuais!

Bolsa estupro: Sé um projeto de lei (PL 478/07) 
que dá uma Bolsa para a mulher que não realize aborto, no caso de 
ficar grávida após um estupro. Um ataque violento sobre as mulhe-
res. Transforma o estuprador em pai. A pior resposta para uma mu-
lher que viveu violência sexual, que além de tudo, retrocede na luta 
pela legalização do aborto no Brasil.

Não ao Bolsa Estupro! Estuprador não é pai!
Educação sexual para não engravidar, 
anticoncepcionais gratuitos para não abortar e aborto 
legal, seguro e gratuito para não morrer!

Sufoco e Assédio no transpor-
te público: A superlotação nos ônibus, trens e metrôs 
das cidades, proporcionada pelos baixos investimentos em transpor-
te público, além da privatização, submete as mulheres a situações de 
constrangimento e agressão sexual, como estupros e assédio sexual. 
A maior parte dos usuários do transporte público são mulheres. A 
qualidade dos serviços é ruim, a tarifa é alta e os trabalhadores do 
transporte tem péssimas condições de trabalho.

Chega de violência contra as mulheres nos transportes públicos!
Não ao aumento da tarifa! Passe Livre Já!
2% do PIB para o transporte já! 

As filas dos hospitais: a saúde é uma ca-
lamidade pública. O povo pobre, que não tem acesso a Planos de 
Saúde, fica à mercê do SUS, um sistema que recebe baixíssimos in-
vestimentos. As mulheres trabalhadoras são as que mais utilizam 
esse serviço, seja para elas mesmas, seja acompanhando seus filhos, 
maridos e parentes. A maioria das mulheres que se encontram nes-
sas situações são mulheres negras. As mulheres lésbicas sofrem com 
o preconceito no atendimento.

Mais recursos para atendimento especializado à saúde 
da mulher!
10% do PIB para a Saúde Pública!

A falta de creches: é o maior motivo para as 
mulheres deixarem seus empregos. Apenas 18,4% das crianças de 0 
a 3 anos estão matriculadas em creches, sendo que quase metade 
disso está em creches particulares, o que demonstra que a ampla 
maioria das mulheres pobres e trabalhadoras, que não podem pagar 
uma creche particular, são as que mais sofrem com essa situação.

Queremos creches públicas, gratuitas, estatais e de 
qualidade!
10% do PIB para a Educação Pública Já!

Não temos onde morar: Segundo da-
dos do IPEA, há um déficit habitacional no Brasil de 23 milhões de 
moradia. A maior parte da população que ocupa terrenos e se or-
ganiza nos movimentos de luta por moradia são mulheres e ne-
gras. O programa Minha Casa, Minha Vida não resolveu a falta de 
moradia para os que ganham a menor faixa de renda no país. Isso 
também é violência!

Todo apoio às ocupações sem teto pelo país!
Mais investimento público para moradias populares!

Baixos salários, diferença sa-
larial e trabalhos precários: 
as mulheres chegam a receber até 30% a me-
nos do que os homens. Isso acontece porque 
estamos localizadas nos trabalhos mais pre-
cários, com baixos salários e poucos direitos. 
A terceirização é uma forma de economia 
para o empregador e é sinônimo de precari-
zação do trabalho. As mulheres negras são as 
que mais ocupam esses postos de trabalho, 
o que as faz as maiores vítimas dessa forma 
de violência.

Salário Igual para Trabalho Igual!
Pelo fim das terceirizações! Não ao PL 4330!

A política econômica do governo: 
Esse é o motivo de todas as formas de violência acima. Enquanto se 
gasta apenas 3,91% do orçamento geral da União em Saúde; 3,44% 
na Educação; 1,03% no transporte; 0,02% em moradia, 42,42% são 
gastos com os juros e amortizações da dívida, dinheiro que vai para 
o bolso dos banqueiros.

Não ao pagamento das dívidas interna e externa! 

Esse baixo investimento nas áreas sociais, dá menos autonomia econômica para 
as mulheres, motivo pelo qual muitas mulheres não deixam relacionamentos 
marcados por agressões e ameaças de morte. Essa condição social, proporciona-
da pelos baixos salários e dificuldade de acesso aos serviços públicos contribui 
para o ciclo de violência vivido por boa parte das mulheres no país.

Ciclo da violência e autonomia 
econômica e social das mulheres

A resposta dos governos para as 
lutas vem sendo a repressão e 
a criminalização dos que lutam. 
A Lei antiterror transforma 
manifestação em crime. Nós, 
mulheres trabalhadoras 
precisamos lutar contra isso.

Chega de repressão 
e criminalização dos 
movimentos sociais

Mulheres dormem em frente creche de SP para conseguir vagas para os filhos

Ocupação Esperança, em Osasco



No dia 23 de março, vai 
ocorrer o 1º Encontro 
de Negros e Negras 

da Central Sindical e Popular 
Conlutas. O sumiço de 
Amarildo e a consequente 
indignação expressa nas ruas 
contra essa conduta policial, 
com respaldo dos governos, 
mostrou a importância e a 
força do combate ao racismo 
no Brasil. A juventude pobre 
e negra da periferia tem 
muitos casos parecidos com 
os de Amarildo para contar, 
além de ser o alvo predileto 
da violência da polícia. As 
mães desses jovens acabam 
por sofrer fortemente as 
consequências dessa polícia 
racista do Estado brasileiro. 
Por isso, é muito importante 
que a população negra 
organize suas bandeiras de 
luta para fortalecer esse debate nas organizações da classe trabalhadora! 
O MML vai participar com força deste Encontro e batalharemos para que 
haja uma grande presença de mulheres negras, assim como foi em nosso 
Encontro Nacional!

A luta contra 
os estupros 
na Índia e a 

presença crescente 
de mulheres nas 
revoluções do 
mundo árabe, assim 
como nas lutas 
da Europa, Brasil 
e toda América 
Latina mostra 
que as mulheres 
trazem força para as mobilizações. Somos exploradas e oprimidas em todo 
o mundo, por isso, no Encontro do MML, contamos com a presença de 
representantes de mais de 10 países, o que ajudou a impulsionar a luta das 
mulheres trabalhadoras em nível internacional!

Contra o machismo e a exploração, 
por uma sociedade socialista!

No dia 21 de março de 
1960, uma manifestação 
de mais de 20 mil pessoas 

em Joanesbrugo, na Africa do Sul, 
protestava contra o regime de 
apartheid. A polícia desse regime 
reprimiu, feriu 186 pessoas e matou 
69. 54 anos depois, o racismo ainda 
mata muitos jovens, mulheres e 
trabalhadores em todo mundo, 
como vimos com os mineiros de 
Marikana, na Africa do Sul e como vemos nas periferias brasileiras. Por isso, 
neste dia, vamos realizar um Ato político, com a presença de ativistas sul-
africanos que seguem na luta contra o racismo e a exploração.

Convocado pela CSP Conlutas 
e outras entidades. O objetivo 
principal deste Encontro é 

preparar as fortes mobilizações 
que podem acontecer neste ano, 
sobretudo no período da Copa do 
Mundo, aonde todas as contradições 
sobre os investimentos nas áreas sociais e os investimentos públicos para a 
Copa vão ficar evidentes. Precisamos mostrar ao mundo, através de lutas, que o 
país da Copa é um país marcado por fortes injustiças sociais e que os governos 
do PT, PSDB e demais partidos não estão preocupados com essa realidade. As 
mulheres trabalhadoras devem marcar presença, para que apresentamos nossas 
bandeiras de luta com muita força em todas as lutas e mobilizações.

Ano de Copa, ano de Luta!
Encontros de Março organizam as lutas das mulheres trabalhadoras! Participe!

21 de Março - Coordenação 
Nacional da CSP Conlutas ampliada

Será realizado um grande debate sobre a situação política do país e a 
disposição de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. É uma forma 
de preparar a Central Sindical e Popular Conlutas, entidade que o 

Movimento Mulheres em Luta constrói, para construir grandes lutas e 
manifestações em defesa dos nossos direitos.

21 de Março - Assembleia 
Nacional da ANEL

Neste dia, a ANEL também busca preparar o movimento estudantil 
para construir as mobilizações de 2014 e colocar a força da juventude 
a serviço da luta da classe trabalhadora e do povo pobre e oprimido. 

As mulheres jovens estudantes marcarão presença!

21 de Março, a noite - Ato 
político do dia Internacional 
de combate ao racismo 

22 de Março - Encontro Nacional 
do Espaço de Unidade de Ação

23 de Março - Encontro Nacional de 
Negros e Negras da CSP Conlutas

A luta das mulheres é 
internacional!

Mineiros de Marikana, na greve que foi fortemente reprimida

Mulheres indianas em manifestação contra os estupros


