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8 DE MARÇO:  pelosDia de Luta
direitos das mulheres

Professoras serão as mais prejudicadas

A Reforma da Previdência é um projeto extremamente 

duro que, se aprovado, signicará o desmonte da 

Seguridade Social no país. Em seu conjunto, o projeto 

representa um brutal ataque às conquistas sociais da 

classe, mas com consequências distintas e mais graves 

para as mulheres trabalhadoras.

Pelas regras de transição apresentadas pelo governo, 

elas vão trabalhar mais sete anos e contribuir mais 10 

para ter aposentadoria integral. Homens terão mais cinco 

anos de trabalho e contribuição.

Quanto à aposentadoria especial para o magistério, 

a proposta de Bolsonaro não acaba diretamente, mas 

penaliza muito mais as mulheres que estão nas salas de 

aula. 

A idade mínima para aposentadoria de professores e 

professoras passará para 60 anos. Ou seja, as mulheres 

terão que trabalhar 10 anos a mais e os homens mais 

cinco do que nas regras atuais. 

A Reforma de Bolsonaro ainda impõe o m da apo-

sentadoria por tempo de contribuição; o aumento do 

tempo mínimo de contribuição; o m da possibilidade de 

acumular a aposentadoria com a pensão por morte; a 

desvinculação dos benefícios previdenciários ao salário 

mínimo e a implementação do sistema de capitalização, 

só para citar alguns exemplos. 

Para barrá-la, somente a luta organizada da classe 

trabalhadora, parando mais uma vez o Brasil e impondo 

ao governo uma nova derrota. Não mexa na minha 

aposentadoria.

Reforma da Previdência penaliza
ainda mais as mulheres

O que é e para que serve o Feminismo? 

CHEGA DE VIOLÊNCIA

Expediente:

Para complementar a
leitura e contribuir para
boas reexões, dentro e 
fora do IFAL

!

No dia 8 de março de 1917, 90 mil operárias russas 

zeram greve contra o Czar Nicalou II, em defesa de 

melhores condições de trabalho e contra a fome. Esta 

data entrou para a histórica como o dia de celebração da 

luta das mulheres trabalhadoras de todo o mundo. 

Hoje, mais de 100 anos depois, a data continua 

sendo marco da luta por dignidade, igualdade de direitos 

e salários e por uma sociedade mais justa e igualitária. 

No Brasil, as trabalhadoras recebem os piores 

salários e são submetidas às piores condições de 

trabalho, além de exercerem jornadas duplas ou triplas 

com o exercício do trabalho doméstico socialmente 

determinado para as mulheres. 

Neste 8 de Março, as mulheres ocuparão as ruas de 

todo o Brasil contra o governo Bolsonaro e sua Reforma 

da Previdência, que atinge diretamente a vida da mulher 

brasileira; contra o machismo e a misoginia, exigindo 

respeito e o direito ao seu corpo; contra a cultura do 

estupro, que faz mulheres e crianças vítimas todos os dias. 

Será uma ofensiva feminista contra o patriarcado e todos 

aqueles que querem retirar direitos históricos 

conquistados pelas mulheres da classe trabalhadora!

Vamos construir as mobilizações e atividades do 8 

de março, dia de luta das mulheres trabalhadoras!

As mulheres exigem igualdade e respeito!

2019 mal começou e já apresenta índices alarmantes de 

violência contra as mulheres. Só em janeiro deste ano 

ocorreram 107 casos de feminicídios no Brasil, distribuídos por 

21 estados. O machismo e misoginia cresce e o governo 

Bolsonaro nada faz para conter esse avanço, ao contrário, se 

posiciona ao lado dos agressores ou se omite.  

Mais de 2 mil e 300 mulheres são assassinadas anualmente 

somente por serem mulheres. Além disso, os crimes de natureza 

sexual, como estupro, atinge mais de 500 mil mulheres por ano 

e o asssédio, como receber comentários desrespeitosos no 

ambiente de trabalho ou ser beijada sem consentimento, 

atingiu cerca de 22 milhões de mulheres. É necessário a luta 

organizada pelo m de todo tipo de violência contra a mulher, 

do machismo e da misoginia.
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Feminismo não é o oposto de machismo. Enquanto o 

machismo é um sistema de dominação, o feminismo é a 

luta pela igualdade entre homens e mulheres.  

Foi através da luta feminista em todo o mundo que 

mulheres conquistaram seus direitos básicos. No Brasil, 

apenas em 1827, mulheres tiveram o direito de frequentar 

a educação básica e o ensino superior só 50 anos depois, 

em 1879; no campo do trabalho, até 1916 as mulheres só 

podiam trabalhar fora de casa caso seus maridos permi-

tissem; a participação feminina no processo eleitoral só foi 

conquistada em 1932. 

Diferente do machismo, que coloca o homem em um 

patamar de superioridade diante da mulher, muitas vezes 

por meio da opressão e da violência. O feminismo serve 

para que mulheres (e homens) possam lutar por uma 

sociedade justa e igualitária, e para que as mulheres se 

organizem contra o sistema patriarcal que a oprime e 

explora.

¹Dados: Fórum Brasileiro de Segurança Pública

a cada minuto 9 
mulheres são agredidas 

22 milhões
de mulheres sofreram
assédio nos últimos 12 meses

1,6 milhão 
de mulheres foram 
espancadas em 2018

Tempo dedicado aos
afazeres domésticos
(em horas semanais)

Homens       10,5

Mulheres      18,1

Tempo de trabalho
(remunerado, atividades domésticas 
e cuidados com outras pessoas)

Desigualdade salarial
(Mesma função e mesmo qualicação)

Homens       

Mulheres      76%
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100% Homens       

Mulheres      63,4%

100%

(Dado Geral) (Ensino superior completo ou mais)
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