
Neste 8 de março de 2021, nós, mulheres de 
todo o Brasil, de todas as raças, etnias, idades, 
identidades, orientações sexuais, territórios, de 
tantas nacionalidades que aqui vivemos, quilom-
bolas, indígenas, no campo, nas águas, florestas 
e cidades, nos mobilizamos no Dia Internacional 
de Luta das Mulheres para gritar com indignação 
e fúria feminista FORA BOLSONARO! VACINA 
PARA TODA A POPULAÇÃO! AUXÍLIO EMER-
GENCIAL JÁ! PELO FIM DAS VIOLÊNCIAS CON-
TRA AS MULHERES!

Denunciamos a política de morte do governo 
Bolsonaro que, conscientemente, deixou faltar 
testes para a população, faltam vacinas, o au-
xílio emergencial não foi suficiente para que as 
pessoas permanecessem em casa e mesmo com 
mais de 260 MIL MORTES, o presidente ainda 
trata a doença como “uma gripezinha”. O governo 

não renovou o auxílio emergencial e quem paga 
essa conta é a população mais pobre, que segue 
sem trabalho, sem acesso adequado à saúde e é 
a parcela da população que mais morre. 

A violência doméstica, institucional e obstétri-
ca segue nos matando. Assistimos diariamente a 
morte de mulheres e meninas dentro de suas ca-
sas e carregamos o vergonhoso lugar de 5º país 
no mundo em feminicídio (73% dessas mulheres 
são negras), mas a Lei Maria da Penha vem sendo 
anulada. Somos o país que mais mata mulheres 
trans. Durante a pandemia, as denúncias de vio-
lência contra as mulheres no país aumentaram 
em 80% de todas as mulheres grávidas que mor-
reram de covid-19 no mundo estavam no Brasil.

Bolsonaro aproveitou a pandemia para des-
montar políticas públicas para as mulheres, 
atacando os direitos sexuais e reprodutivos das 
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mulheres ao editar uma portaria que dificulta o 
acesso ao abortamento mesmo nos casos já garan-
tidos por lei. Repudiamos a ação da Ministra Dama-
res ao tentar impedir de forma criminosa o direito 
ao abortamento legal, mesmo em situação de vio-
lência sexual contra crianças e adolescentes. A ma-
ternidade deve ser uma decisão! Educação sexual 
para prevenir, anticoncepcionais para não engravi-
dar e aborto legal para não morrer! Legalização já!

Estamos sofrendo as consequências da EC 
(Emenda Constitucional) 95, que congelou os in-
vestimentos em saúde e educação por 20 anos, 
aprovada quando Michel Temer era presidente e 
que recebeu o voto de Bolsonaro, que era deputa-
do. Durante a pandemia, ficou ainda mais explícita 
a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) 
para a garantia da vida do povo brasileiro e das 
universidades públicas como centros de pesquisa 
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a serviço da população. Somos nós, mulheres, que 
estamos na linha de frente do combate à Covid, so-
mos a maior parte das profissionais nas UBS e nos 
hospitais. Ao mesmo tempo, seguimos carregando 
nas costas a responsabilidade pelo trabalho de cui-
dados e pela saúde de todas as pessoas, também 
dentro de casa.

Exigimos a vacina urgente e imediata para toda a 
população de forma gratuita e universal. Não acei-
tamos que a vacina seja usada para fins eleitorei-
ros nem sirva para beneficiar as indústrias farma-
cêuticas. O grito de milhões de mulheres em todo 
o Brasil segue com força: fora governo genocida, 
pela volta da democracia, pelo cuidado e a vida 
digna no centro da política! Não existe democracia 
com racismo, e a democracia não é real para todas 
enquanto não pudermos decidir com autonomia 
sobre nossos corpos, territórios e vidas!

Assinam o manifesto:

Basta de machismo, racismo, LGBTfobia e todas as formas de violência!
Justiça à Marielle!
Em defesa do SUS! Vacinação para toda a população!
Pela legalização do aborto!
Pela revogação da EC 95!
Auxílio emergencial até o fim da pandemia!
Fora Bolsonaro e todo o seu governo! Impeachment JÁ!
Pela taxação das grandes fortunas!
Vidas Indígenas Importam!
Vidas Negras Importam!


