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Nos últimos anos, o 8 de 
Março tem sido marcado pelo 
chamado internacional de greve 
pela vida e direitos das mulheres. 
Milhões de manifestantes 
tomam as ruas em resposta ao 
feminicídio, à violência machista, 
pela legalização do aborto e 
contra as políticas de retirada de 
direitos aplicadas pelos governos.

No Brasil, a data ganha 
ainda mais importância, 
principalmente diante do 
governo de ultradireita e 
autoritário de Bolsonaro e 

8 DE MARÇO: VAMOS ÀS RUAS CONTRA A 
VIOLÊNCIA E A RETIRADA DE DIREITOS 

DITADURA NUNCA MAIS!
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É preciso derrotar 
Bolsonaro, Mourão, 
Guedes e Damares, já!

Neste dia 8 de Março, tomaremos as ruas 
em um grande dia de manifestações. 

Mais do que isso, faremos desta data 
uma alavanca para impulsionar e fortalecer 
o calendário de luta definido pelas centrais 
sindicais, sindicatos e movimentos sociais, 
rumo ao dia 18 de Março, Dia Nacional de 
Lutas, Protestos e Paralisações (leia mais 
no verso). 

Some-se a essa luta! Participe das mobili-
zações! Vamos ocupar as ruas!

Mourão. O discurso misógino, 
racista e LGBTfóbico deste 
governo, que agora se agrava 
com atos de censura e defesa 
da ditadura, expõe as mulheres 
negras, indígenas, imigrantes, 
lésbicas, bissexuais e transexuais 
a um grau cada vez maior de 
violência e discriminação.

Em um ano de governo, 
enquanto os índices de 
feminicídio seguem altíssimos, 
tivemos o desmonte das 
políticas públicas de combate à 
violência, reformas que atacaram 

a aposentadoria, os direitos 
trabalhistas e congelaram os 
investimentos públicos em 
saúde, educação e moradia. 
O desemprego e precarização 
do mercado de trabalho, 
vale destacar, penalizam, 
principalmente, as mulheres.

Já a reacionária ministra 
Damares Alves é conivente com 
Bolsonaro e, além de declarações 
moralistas e absurdas, impulsiona 
campanhas ineficazes, como pela 
abstinência sexual de jovens, ao 
invés de garantir educação.

RUMO AO18 DE MARÇO - DIA NACIONAL 
DE LUTAS, PROTESTOS E PARALISAÇÕES
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DE MULHERES DA CSP-CONLUTAS 
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PELA DEFESA DOS EMPREGOS, SERVIÇOS PÚBLICOS, EDUCAÇÃO, 
DIREITOS E PELAS LIBERDADES DEMOCRÁTICAS! 

O projeto do governo 
Bolsonaro é de entrega 
total das riquezas do país, 
destruição dos direitos e de 
desmonte do Estado brasi-
leiro e das políticas públicas. 
Tudo para garantir os inte-
resses privados e lucros dos 
grandes empresários, ban-
queiros e do agronegócio e 
de Donald Trump, presiden-
te dos EUA. 

Por isso, em um ano de 
governo, assistimos graves 
ataques à Previdência, aos 
direitos trabalhistas, à Ama-
zônia, às estatais e serviços 
públicos, aos indígenas, 
quilombolas, à Amazônia, 
aos sem-terra, sem-teto, 
etc. Mesmo assim, a crise 
econômica segue se apro-
fundando, o desemprego 
atinge milhões de pessoas 
e o mercado de trabalho é 
cada vez mais precarizado.

DITADURA
Não bastasse toda a 

agenda ultraliberal, inte-
grantes e aliados do go-
verno, inclusive o próprio 
Bolsonaro, estão convo-
cando atos em defesa do 
fechamento do Congresso 
e do STF (Supremo Tribunal 
Federal). 

A convocatória é de ex-
trema gravidade pois, na 

prática, é a defesa inaceitá-
vel de um projeto autoritá-
rio e de defesa da ditadura 
militar, num brutal ataque 
às liberdades democráticas 
conquistadas duramente 
pelos brasileiros.

Bolsonaro quer de volta 
a ditadura para impor seu 
projeto autoritário. Quer 
esconder os casos de cor-
rupção de seu governo e a 
relação de sua família com 
milicianos. Quer aumentar a 
retirada de direitos e a explo-
ração dos setores oprimidos. 

Não vamos permitir! 
É preciso dar um basta a 
esse governo de ultradirei-
ta e ultraliberal, capacho 
de Trump. 

BASTA
O ano teve início com 

fortes greves na DataPrev e 
Casa da Moeda, da PM do 
Ceará e dos mais de 20 mil 
petroleiros, que paralisa-
ram por 20 dias. Sem falar 
do Carnaval, que também 
foi marcado por protestos 
contra Bolsonaro. Precisa-
mos intensificar as mobili-
zações.

LUTA UNIFICADA
Dia 18 de março será 

Dia Nacional de Lutas, Pro-
testos e Paralisações. Junto 

com os trabalhadores da 
Educação e do funcionalis-
mo público, que já haviam 
marcado uma greve na-
cional, as centrais sindicais 
estão convocando traba-
lhadores de todas as cate-
gorias, da iniciativa privada 
e do setor público, a se so-
marem às ações deste dia.

A CSP-Conlutas empe-
nhará todos os esforços 
nesta mobilização. As di-
reções estaduais, entida-

des e movimentos filiados 
devem promover plenárias 
regionais de organização, 
divulgar e fazer o chama-
do à participação dos tra-
balhadores em todos os 
locais de trabalho, estudo, 
moradia e públicos.

Façamos um grande dia 
nacional de lutas, rumo à 
construção de uma nova 
Greve Geral, única forma 
de derrotar de vez Bolso-
naro, Mourão e Guedes.

DITADURA NUNCA MAIS!

8 de março – Dia Internacional de Luta das Mulheres

14 de março – ATOS POR Justiça para Marielle e Anderson

18 de março – Dia Nacional de Lutas, Paralisações e Protestos

Calendário 
de lutas:

Convocação unitária do dia 18/03
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