
MANIFESTO 8 DE MARÇO 2021

Feministas pela vida,
contra o governo da morte!

Fora Bolsonaro e Mourão!

#8M R E C I F E

8mrecife

Cresce a cada dia o número de pessoas que morrem na pandemia. A dor e o luto atingem a todas nós mulheres neste 
8 de março, mas, mesmo assim, nos manifestamos. Nos manifestamos porque as perdas que estamos sofrendo nos 
exigem. Morre-se de COVID, mas também de fome e por violência. Todas, mortes evitáveis.

Morre a juventude negra nas periferias e nos cárceres, as mulheres negras de ‘balas perdidas’, as travestis e as trans 
em cada viela, outras mulheres morrem pelo não atendimento ao aborto, outras ainda pelos feminicidios dentro de 
casa. E agora podemos morrer por falta de atendimento em casos de COVID.

Por isso nos manifestamos.

Nos manifestamos em defesa da vida de todas as mulheres. Mulheres negras, pobres, lésbicas, indígenas, travestis, 
trans, deficientes, quilombolas, trabalhadoras do campo e da cidade, migrantes, ciganas, encarceradas, mulheres 
meninas. Todas nós temos direito a viver com dignidade, todas temos direito a uma vida sem violência e o direito 
instransferível ao nosso próprio destino.

Nos manifestamos em confronto com os fascistas, os que propagam o ódio e as armas, nos manifestamos em 
confronto com os fundamentalistas que usam as religiões para defender a violência e querem controlar os nossos 
corpos, nos manifestamos em confronto com os neoliberais que querem acabar com os nossos direitos e entregar as 
riquezas do país pras grandes corporações.

Neste 8 de março, estamos em luta. Em luta pela vida de todas as mulheres. Vamos por fim a este governo de morte. 
Fora Bolsonaro e Mourão! Em Pernambuco, durante a pandemia, mais de 90% das desempregadas durante a pande-
mia foram mulheres. E a violência contra nós aumentou assustadoramente. Além disso, seguimos vivendo sem água 
nas torneiras e sendo obrigadas a andar em ônibus lotado e caro.

Chega!

Exigimos do governo do estado auxílio emergencial, vacina para todas e todes, solução pro problema da água, trans-
porte acessível para todo mundo. Viva a luta feminista!
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Luta dasmulheres
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1.ABAIXO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES CIS, NEGRAS, TRAVESTIS, TRANS, LBTQIA+, INDÍGENAS E 
MULHERES COM DEFICIÊNCIA!

- Garantir o acesso à saúde primária a estas populações fortalecendo ainda as equipes multiprofissionais que atuam 
nos postos de saúde e unidades de saúde da família;

- Garantir acessibilidade nos equipamentos e serviços públicos;

2. GRAVIDEZ FORÇADA É TORTURA, LEGALIZAÇÃO DO ABORTO JÁ!

- Garantir informação e amplo acesso ao direito de abortamento nas hipóteses já previstas em lei;

- Atendimento humanizado em todas maternidades e serviços de saúde, seja no parto ou aborto;

3. PELA SAÚDE INTEGRAL DAS MULHERES, EM DEFESA DO SUS, VACINA PARA TODAS E TODES!

- Realizar campanha de conscientização sobre a vacinação e de uso correto de máscaras adequadas e distribuição 
em todo o estado utilizando os meios de comunicações oficiais dos governos e o recurso voltado para publicidade e 
propaganda;

- Realizar testagem e vacinação em massa;

4. PARA ENFRENTAR A FOME E A POBREZA, QUEREMOS EMPREGO, RENDA BÁSICA E MORADIA JÁ!

- Instituir no âmbito do estado de Pernambuco uma Renda Básica Permanente que garanta a destinação de um 
recurso para as populações em situação de vulnerabilidade, em especial pessoas em situação de rua, mães solos e 
LGBTQIA+;

- Elaborar, apresentar e pactuar com as Câmeras Municipais e sociedade civil a partir de audiências virtuais, propos-
ta de plano de trabalho e renda para trabalhadoras(es) informais e desempregadas(os);

- Proibição de despejos enquanto perdurar a pandemia;

- Liberação de 100% da frota dos transporte público;

5. PELOS DIREITOS DO POVO NEGRO, INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, RIBEIRINHOS E DA POPULAÇÃO TRANS!

- Exigir da COMPESA o abastecimento regular da água;

- Facilitar o acesso da população trans aos auxílios uma vez que são prejudicadas por não terem o nome retificado 
em cartório;

- Não ao sucateamento de ambulatórios trans;

EIXOS DE LUTA E REIVINDICAÇÕES AO GOVERNO ESTADUAL 
DE PAULO CÂMARA (PSB), ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS E 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

6. MULHERES NEGRAS LIVRES: BASTA DE ENCARCERAMENTO!

- Realizar testagem de COVID-19 em mulheres em situação de cárcere;

- Garantir vacinação de grupos prioritários que vivem em situação de cárcere;

- Garantir equipes médicas diariamente em todas unidades prisionais para acompanhamento de qualquer pessoa 
que apresente sintomas da COVID-19 ou outras enfermidades;

- Mutirão de desencarceramento para as mulheres que estão privadas de liberdade por crimes sem uso da violência;

- Liberdade para as presas provisórias e progressâo de regime;

7. EM DEFESA DA VIDA DAS CRIANÇAS E DAS MÃES NEGRAS: JUSTIÇA POR MIGUEL E TODAS CRIANÇAS ASSAS-
SINADAS PELA PM!

8. ABAIXO A VIOLÊNCIA RACISTA CONTRA A POPULAÇÃO NEGRA!

- Suspensão de operações policiais nas comunidades e periferias do Estado durante período de restrições em virtude 
da pandemia.
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CONSTRÓEM O #8M RECIFE 2021:
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MOVIMENTOS DE MULHERES: Fórum de Mulheres de Pernambuco, Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, 
Coletiva das Vadias,Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, Liberta Elas, Coletivas (Paulista), Marcha 
Mundial de Mulheres, Movimento Mulheres em Luta, Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, Movimento 
Nacional das Cidadãs Positivas, Coletivo Mariú, Resistência Feminista, Movimento Coralinas 

SINDICATOS: ADUFERPE, Sindserp, Sindicato dos Metroviários, SINPOL, SIMPERE, SindJud, SindPD, SINTEEPE, 
Sindicato dos Rodoviários, Sindicato dos Trabalhadores da ALEPE, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios

MOVIMENTOS MISTOS: Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – 
MTST, Coletivo Força Tururu, Coletivo Point Bomb, Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos (MTD), 
Levante Popular da Juventude (Levante), Consulta Popular (CP), As Periferias Resistem, Grito dos(as) Excluídos (as) 
Recife, AMOTRANS

ORGANIZAÇÕES: Casa da Mulher do Nordeste, Curumim, Gestos, FASE, Coletivo Mulher Vida, SOS Corpo, CDC, 
Habitat para Humanidade, CENDHEC, GAJOP, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro Sabiá, Diaconia, Cidadania 
Feminina, CPT

PARLAMENTARES/PARTIDOS: Secretaria da Mulher do PT, Secretaria de Mulheres do PSOL, Juntas Codeputadas, 
Ivan Moraes, Dani Portela, Flávia Hellen, Liana Cirne, Teresa Leitão, Humberto Costa, Marília Arraes, Carlos Vera, 
Doriel Barros, Cida Pedrosa, Osmar Ricardo, Jairo Brito, João Paulo, Liberdade, Socialismo e Revolução - PSOL


