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A Gestão do CRESS 12 ª região, “Coragem e Democracia: 
A Certeza na Frente, a História na Mão”, nesse mês de março, 
mediante as comemorações do dia da mulher expressa seu 
apoio e respeito aos movimentos sociais das mulheres e 
destaca a atuação do 8M em Santa Catarina.  Tal movimento 
“é uma frente feminista composta por mulheres trabalhadoras 
de vários movimentos, profissões, crenças, raças, etnias e sexualidades que lutam por 
uma sociedade mais justa, igualitária e sem violência para TODAS, TODOS E TODES. 
O dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, é nosso grande momento de 
mobilização, denúncia e reivindicação. Unidas e em vários lugares do mundo, nós nos 
levantamos pela manutenção dos direitos conquistados pelas mulheres no movimento 
feminista. Em 2021, diante das mais de 255 mil mortes pela COVID-19 no Brasil e do 
crescente número de mulheres vítimas de violência, o 8M-SC reafirma sua luta pela vida”.

Dentre as pautas¹ do 8M do ano de 2021, destacam-se:

“1 - Vacina já: é dever dos governos federal, estaduais e municipais possibilitar 
o acesso da população à vacina contra a COVID-19 gratuitamente pelo SUS. A 
população só estará protegida quando todas, todos e todes estiverem vacinadas/os/es. 

2 - Renda: as mulheres, em especial as mulheres negras, foram as mais afetadas pela 
pandemia. Muitas perderam seus empregos ou tiveram que reduzir suas cargas de 
trabalho para poder cuidar das crianças e de familiares doentes. Enquanto isso, a 
comida, o gás, a energia elétrica, os aluguéis e os combustíveis estão cada vez mais 
caros. Como sobreviver nessa situação sem o auxílio emergencial? 

3 - Aborto Seguro: a luta pela legalização do aborto é uma luta pela vida! O aborto é 
autorizado pela lei brasileira em casos de estupro, quando há risco de morte materna 
e quando o feto tem anencefalia. É a criminalização que leva a abortos inseguros. 
Mulheres, em sua maioria negras, adolescentes e meninas, são as principais vítimas 
dessa clandestinidade. Por isso, precisamos de abortos realizados de forma segura 
e gratuita pelo SUS. 

4 - Fim da violência: em SC, durante a quarentena, a cada 5 horas uma mulher foi 
vítima de violência doméstica; em 2020, 329 mulheres foram mortas pelos seus 
companheiros, namorados, ou maridos. Lutamos pelo fim da violência, que passa 
por educação, políticas públicas, criação de uma rede de apoio às vítimas e por um 
sistema de justiça que ouça mulheres, não as culpabilize”.

A frente feminista lançou uma carta de chamamento publicada pelo movimento 8M²  
que demonstra sua extrema relevância, ao problematizar o dia 08 de março como uma 

PELO FIM DAS OPRESSÕES 
CONTRA AS MULHERES

¹ Material de divulgação do Movimento 8M-SC disponível no link a seguir: https://bit.ly/3cCjVk7
² Neste boletim, foram publicados trechos da “CARTA DE CHAMAMENTO PELO FIM DAS 
OPRESSÕES CONTRA AS MULHERES” divulgada pelo 8M-SC. Para conferir o texto na íntegra, 
acesse https://bit.ly/3evxG6o

https://bit.ly/3cCjVk7
https://bit.ly/3evxG6o
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data política, ou seja, que emblema a luta das 
mulheres. A referida carta considera a diversidade 
feminina e convida todas as mulheres de Santa 
Catarina “para colocarem suas denúncias, lutas, 
reinvindicações nas ruas! Neste 8 de março, 
como em todos os outros dias, queremos muito 
mais do que flores: desejamos que nossos 
direitos, corpos e escolhas sejam respeitadas. O 
8M-SC, organização pela Greve Internacional 
de Mulheres, o histórico 8 de março, surge com 
um propósito: continuar nossa luta, sem a qual 
nossas conquistas jamais seriam possíveis. Nosso 
enfrentamento não é de hoje e não pode parar 
enquanto o machismo demonstrar uma mísera 
fagulha”.

O documento também perpetra uma denúncia à negligência expressa pelas ações do 
poder público para com os direitos das mulheres e defende a implementação de políticas 
públicas e sociais eficazes no que tange às pautas feministas. 

Dados expressos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) – IBGE³, demonstram através da publicização de informações sobre diversos 
aspectos referentes aos direitos e acessos das mulheres, a necessidade de avanço na luta em 
prol da ampliação e consolidação de direitos, assim como, de uma igualdade e equidade 
de gênero. A referida pesquisa comprova que a taxa de desemprego entre as mulheres 
é maior, principalmente entre as mulheres negras, cujo percentual atingiu 19,8%. Se 
analisarmos os dados relativos ao estado de Santa Catarina, por exemplo, perceberemos 
que os salários pagos pela força de trabalho feminina, ainda é inferior ao valor pago para 
a força de trabalho masculina. 

Somado a esses dados alarmantes que revelam a realidade desigual a qual as mulheres 
são submetidas, presenciamos cotidianamente o poder disciplinar e coercitivo exercido 
por meio das mais diversas violências; a falta de renda e a dependência financeira; 
o aniquilamento social e do mercado de trabalho; o preconceito etário para com as 
mulheres idosas; a falta e dificuldade de acesso às políticas públicas; e, a exclusão social, 
principalmente no que tange às questões de gênero e étnico-raciais. 

Apesar dos avanços representados com a Constituição Federal de 1988, com a Lei 
Maria da Penha e com o Plano Nacional de Políticas para Mulheres, na prática, há 
muito que se avançar com vistas a garantir direitos. Para tal avanço, a alternativa mais 
plausível é a mobilização, a ocupação de espaços estratégicos e espaços políticos, assim 
como, envolvimento das mulheres nas lutas, tanto da vida diária, como nos espaços de 
debate político e econômico, da ocupação dos bancos legislativos, do engajamento nos 
movimentos sociais e sindicais e nos conselhos de direito. O Brasil ocupa a posição entre 
os piores países  em termos de representatividade política feminina, com o terceiro lugar 
na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. Precisamos alterar 
essa realidade.

É neste sentido que a frente feminista 8M de Santa Catarina afirma e convida: “Motivos 
não faltam para tomarmos as ruas com nossas denúncias, lutas e reivindicações, pois as 
mulheres trabalhadoras, de norte a sul do país, no campo e na cidade, nas terras indígenas 
e nos quilombos, vêm sendo atacadas e tendo seus direitos ceifados. Chamamos todas 
as manas, coletivos de mulheres, frentes feministas, organizações movidas por mulheres 

³ Pesquisa divulgada no site https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-
-desigualdade-e-pobreza/17270-pnad-continua.html?=&t=downloads

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17270-pna
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/multidominio/condicoes-de-vida-desigualdade-e-pobreza/17270-pna
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e movimentos de mulheres trabalhadoras que defendem nossa integridade, que lutam e 
sonham com o fim de toda violência contra a mulher, para se unirem e construírem atos 
em suas cidades neste dia simbólico! Mulheres trabalhadoras, negras, transexuais, lésbicas, 
bissexuais, indígenas, camponesas, gordas, mães, idosas, deficientes, surdas, cegas, 
cadeirantes, de todas as matrizes religiosas, dos diversos territórios do estado, vamos 
juntas construir as mobilizações do Dia Internacional de Luta das Mulheres em Santa 
Catarina e fazer parte deste tsunami feminista que tomará o mundo no dia 8 de março! ”

 
O CRESS/SC apoia o movimento 8M e deseja que não só no 

mês de março, período tão emblemático, mas de forma contínua, 
possamos ir à peleia. Afinal, a luta também se faz na vida diária, nos 
posicionamentos, nas defesas, e, a partir daquilo que acreditamos e 

buscamos como ideal de sociedade.


