
Em todo mundo as mulheres irão cerrar seus 
punhos e gritar contra a opressão e a exploração 
capitalista. No Brasil não será diferente. Neste 8 de 
março de 2021 as máscaras, que nos protegem da 
contaminação da Covid 19, não irão abafar a nossa 
voz e a nossa luta. Mulheres trabalhadoras de 
diferentes raças, etnias, orientação sexual e 
territórios estarão mobilizadas nas redes sociais e 
nas ruas (onde for sanitariamente possível) para 
exigir o Fora Bolsonaro e Mourão, já!

Sabemos que para nossa classe sobreviver é 
necessário e urgente derrubar este governo e a sua 
política capitalista de morte. O projeto socioeconô-
mico planejado e consciente de Bolsonaro e sua 
corja combina, de forma violenta, o ataque aos 
direitos historicamente conquistados pela luta e a 
negação da ciência. Sua aliança com os setores 
fundamentalistas e conservadores que mercantili-
zam a fé do povo e se fazem presente, especial-
mente no parlamente brasileiro, ameaçam e ferem 
a existência dos segmentos mais explorados e 
oprimidos da nossa classe, especialmente as 
mulheres negras e pobres. O Estado mostra, sem 
máscaras, a sua face burguesa priorizando o lucro 
e não as vidas.

Os dados científicos e a “vida como ela é” 
escancaram o agravamento das desigualdades 
sociais, raciais, regionais e de gênero em um país 
que desde a invasão europeia, em 1500, foi se 
constituindo com estruturantes pilares racistas, 
machistas, xenófobos e LGBTfóbicos. A crise 
sanitária acirrou a crise econômica, política e 
social. As notícias falam do aumento da pobreza, 
do desemprego, do trabalho informal sem proteção 
social, sem direitos, da violência policial que 
assassina crianças e jovens negros/as da periferia. 
Falam do aumento do feminicídio, da violência 
contra as mulheres, falam de cerca de 260 mil 
vidas ceifadas, negligenciadas pelo Estado. Na vida 
real, cotidiana, sentimos na pele o rebaixamento 

dos salários, a perda da renda, o aumento do gás, 
da comida, do adoecimento, do horror.

A violência obstétrica e a falta de investimentos 
públicos na política de atenção à saúde mulher 
fazem com que faltem leitos, medicação gratuita, 
acompanhamento pré-natal, vacinas. E fazem com 
que o Brasil lidere em número de óbitos de 
mulheres gestantes e puérperas pela Covid-19. 
Enquanto isso, o governo persegue o direito 
mínimo de aborto legal existente no país, 
condenando milhares de mulheres à prisão e à 
morte.
O país também lidera o ranking mundial em 
assassinatos de mulheres trans e travestis, com 
aumento dos crimes de ódios contra a população 
LGBTQIA+, assim como o crescimento da 
violência policial e encarceramento da população 
negra. Na política genocida desse governo, os 
povos indígenas e quilombolas seguem sendo 
exterminados, com a expulsão de seus territórios, 
crimes ambientais, o assassinato de suas 
lideranças e a deteriorização das suas condições 
de vida.

A crise sanitária também colocou no centro do 
debate a necessidade de sempre defendermos os 
serviços públicos (saúde, educação, previdência, 
assistência social, dentre outros). Nossa luta exige 
a revogação da Emenda Constitucional nº95, que 
ao congelar os recursos das políticas sociais por 
20 anos, impede a população de ser atendida com 
qualidade e na perspectiva do direito. É urgente a 
revogação das reformas trabalhista e da previden-
ciária se queremos nos manter vivas e em marcha 
na construção de dias melhores. É urgente também 
barrarmos a proposta de reforma administrativa 
que se configura na total destruição dos serviços e 
dos servidores/as públicos/as. Derrotar o projeto 
privatista é questão de vida ou morte para nossa 
classe.

As mulheres também são aos maiores usuárias dos 
serviços sociais públicos, especialmente dos 
programas/projetos da assistência social. Nesse 
sentido, a volta do auxílio emergencial é fundamental 
para garantir comida nas mesas das famílias 
brasileiras, sobretudo, daquelas chefiadas pelas 
mulheres. Mesmo sendo uma renda aquém das 
necessidades básicas da população, o fim do auxílio 
emergencial levou um terço da população para a 
pobreza.

O contexto da pandemia tornou mais evidente a 
importância do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Embora o maior número de mortes pela Covid 19 
tenha sido de homens, é fato, que são as mulheres 
que mais sentiram os impactos da pandemia ao 
terem intensificado o seu trabalho, o trabalho 
doméstico não remunerado e o trabalho com os 
cuidados de crianças, idosos, e familiares doentes. 
São as mulheres que estão na linha de frente do 
combate à Covid. As mulheres estão em maior 
número dentre os trabalhadores da saúde e seguem 
se arriscando todos os dias à negação dos seus 
direitos, à violência machista, ao vírus.

Assim, as bandeiras pela popularização da vacina, 
pela quebra das patentes, pelo investimento público 
no SUS e na pesquisa científica serão erguidas neste 
8 de março. Também levantaremos a bandeira de 
que o retorno presencial das aulas ocorra somente 
após a vacinação de todas/os. A escola é lugar de 
vida e não de morte.

Por tudo isso, é que devemos construir esse 8 
de Março com muito peso e muita luta, de norte 
a sul do país, com o conjunto das trabalhadoras 
à frente, mas convocando os homens 
trabalhadores a também se somarem na luta 
contra o machismo, contra o governo e contra 
o capitalismo! 
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Mulheres trabalhadoras na luta por vacinas, 
auxílio emergencial e políticas de combate à 

violência machista! Fora Bolsonaro e Mourão!


