
8 DE MARÇO – Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora 

DEFENDER A PREVIDÊNCIA E OS DIREITOS POPULARES 

COM INSURGÊNCIA FEMININA E GREVE GERAL 
 

      A crise econômica mundial combinada com as medidas tomadas pelos governos 
do PT, Temer (MDB) e Bolsonaro (PSL) apresentam um futuro de caos social, 
miséria, repressão e superexploração para toda a classe trabalhadora, 
principalmente das mulheres, das etnias oprimidas e do proletariado marginal. 
Mesmo com toda a rejeição da sociedade contra a reforma da Previdência 
Bolsonaro ao chegar ao poder propôs uma reforma ainda pior que a de Temer. A 
primeira lição é: não podemos confiar em políticos! 

      As mais atacadas na reforma da Previdência foram justo as mulheres! Em um 
país onde o feminicídio, a violência doméstica, a dupla e tripla jornada de trabalho, 
o abandono paterno apontam estatísticas assustadoras as mulheres ainda tem que 
se deparar com tamanho absurdo de ver seu direito de se aposentar roubado pelo 
Governo. Se essa proposta for aprovada, mulheres, professoras e trabalhadoras 
rurais podem ter adicionados 10 anos de tempo de serviço para conseguirem se 
aposentar!  

Exemplos das atrocidades da reforma da previdência para as mulheres: 

• Trabalhadoras Rurais: Vão ter a idade igualada a dos homens (subindo de 
55 para 60 anos de idade mínima). Para os homens não houve mudança da 
idade mínima mais um acréscimo de 5 anos de contribuição, assim como o 
foi para as mulheres. Nas precárias relações de trabalho do campo, em 
geral o homem é pago como trabalhador rural (caseiro) e a esposa, apesar 
de trabalhar junto não recebe o salário. Nesse caso, para as mulheres, é 
ainda mais difícil contribuir com a previdência.  
 

• As professoras e o fim da aposentadoria especial: A reforma da 
previdência de Bolsonaro (PSL) equipara a idade mínima para homens e 
mulheres! As mulheres aposentam mais cedo porque infelizmente ainda 
são as maiores responsáveis pelos filhos, e a dupla (às vezes tripla) jornada 
de trabalho ainda é a realidade na maioria das famílias brasileiras. Não 
aceitaremos esse retrocesso. 

 

  AS MULHERES PODEM PARAR A PRODUÇÃO E MUDAR O MUNDO! 

      O 8 de março nasceu de um movimento grevista das mulheres trabalhadoras 
contra a exploração e a opressão. Há alguns anos, em várias partes do mundo, 
diversos movimentos sindicais, populares, feministas, revolucionários, estão 
buscando retomar o verdadeiro significado do 8 de março, como instrumento de 
luta das mulheres do povo contra a exploração e opressão do Estado, do Capital e 
do Patriarcado. Daí surge a palavra de ordem da Greve Geral e da Greve Mundial 
das Mulheres no 8 de março. Um exemplo exitoso foi na Espanha em 2018 quando 
uma grande greve geral liderada por uma coalizão de organizações feministas, 
sindicalistas revolucionárias e anarco-sindicalistas (com destaque para a atuação 
da Confederação Nacional do Trabalho - CNT) paralisou diversos locais de trabalho 
(setores públicos, comércios, indústrias, etc.) e levou milhões de mulheres e 
homens às ruas contra o patriarcado. 

      No Brasil historicamente ocorrem grandes manifestações de rua no dia 8 de 
março, especialmente nas capitais. Porém, ainda existe uma grande dificuldade de 
mobilizar as trabalhadoras mais precarizadas, de bairros periféricos e cidades 
interioranas. Além disso, a maioria ainda é dominada pela política eleitoreira e 
burocrática do PT, PCdoB, PSOL, CUT e UNE. Para superar essa lacuna é necessário 
retomar os métodos de luta do sindicalismo revolucionário que deram origem ao 
8 de março: a greve geral e a organização desde a base. É necessário paralisar a 
produção e atacar o lucro e o poder daqueles que sustentam o sistema patriarcal. 
Em 2019, mais uma vez diante do apelo mundial da Greve Geral Pelo Direitos das 
Mulheres, diante de um governo Bolsonaro (PSL) e uma burguesia que atacam 
frontalmente o direito à vida das mulheres do povo, é ainda mais urgente a 
construção de uma Greve Geral no dia 8 de Março que combata a Reforma da 
Previdência, o feminicídio, a precarização e o machismo. 

 


