
Derrotamos o governo neofascista de Bol-
sonaro, porém, os últimos acontecimen-
tos em Brasília, no dia 08 de janeiro de 

2023, foram a prova de que o bolsonarismo 
não aceitou o resultado das eleições e vai tor-
nar a vida da classe trabalhadora um inferno. 
O que precisamos fazer para derrotar o bolso-
narismo nas ruas?

 No primeiro momento, a resposta é 
simples. Precisamos nos organizar! Mas na 
prática, isso vai exigir um esforço coletivo para 
passar a limpo a história recente do país. Isso 
quer dizer que devemos realizar um movimen-
to de massas, participar de assembleias, or-
ganizar reuniões, conversar com os colegas 
de trabalho. Vamos precisar ocupar todos os 
espaços da vida cotidiana. Conversar com 
operários na porta das fábricas, trabalhadores 
do comércio, trabalhadores terceirizados, mo-
toristas de aplicativo, ambulantes, motoboys, 
enfim, com todos aqueles que trabalham.

 Devemos nos organizar para exigir a 
punição dos bolsonaristas, revogação da 
contrarreforma trabalhista que retirou direitos 
e fechou sindicatos e da contrarreforma da 
previdência que reduziu o valor das aposen-
tadorias, dificultou o acesso à aposentadoria 
para milhões de trabalhadores ampliando o 
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PUNIR OS GOLPISTAS E LUTAR POR DIREITOS 
PARA A CLASSE TRABALHADORA!

tempo de serviço e acabando com a aposen-
tadoria por tempo de serviço. Também preci-
samos barrar a contrarreforma administrativa 
que pretende sucatear e terceirizar o serviço 
público, reduzir drasticamente os concursos e 
acabar com a estabilidade. Na luta de classes 
não há espaço conciliação, principalmente 
com aqueles envolvidos na tentativa de golpe 
no dia 08 de janeiro. 

SEM ANISTIA PARA OS GOLPISTAS!

Nós, da Unidade Classista, defendemos 
a construção do Encontro Nacional da 
Classe Trabalhadora (ENCLAT), como um 

espaço de organização coletiva indispensável 
para discutirmos o futuro da classe operária 
e para debatermos a organização dos traba-
lhadores, principalmente os que se encontram 
desempregados e na informalidade, sem di-
reitos e garantias. 

 Uma vez um sábio chamado V.I. Lenin 
disse, “A única arma que temos é a nossa or-
ganização.” Então venha conosco construir a 
Unidade Classista e ajude nessa luta coletiva.
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A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO BRASIL: 
AVANÇOS E LIMITAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA

Foi a partir da Lei Maria da Penha (LMP) que 
no Brasil se começou a compreender as 
diferentes violências de gênero: física, pa-

trimonial, social, política, psicológica, sexual e 
moral. Dentre outras medidas protetivas e de 
segurança, a LMP prevê inclusive a trabalhis-
ta, prevendo a manutenção do vínculo traba-
lhista por até seis meses, para vítimas de vio-
lência que necessitam afastar-se  do local de 
trabalho.

 Em comparação com inúmeros países 
da América Latina, é inegável que uma lei que 
garanta a manutenção do vínculo trabalhista 
no caso de ausência ao trabalho por violência 
de gênero é um avanço: o movimento femi-
nista sabe, há décadas, que sem condições 
materiais concretas e sem independência 
econômica é praticamente impossível para 
uma mulher desvencilhar-se de um compa-
nheiro violento. Entretanto o artigo 9º refere-
-se a trabalhos contemplados pela CLT. Assim, 
precisamos nos perguntar quais os mecanis-
mos de assistência que possuem as mulheres 
trabalhadoras não contempladas pela CLT, 
sejam elas informais, precarizadas ou desem-
pregadas.

 Segundo dados do IBGE de 2022, o Brasil 
tem cerca de 40% de sua população em traba-
lhos informais. Ou seja, quase metade da po-
pulação em idade produtiva não é protegida 
por legislação trabalhista alguma: Informais e 
precarizados não se aposentam, não podem 
adoecer, não têm férias ou décimo terceiro, 
não deixam pensão a seus dependentes. E no 
caso das mulheres a situação é ainda mais 
cruel: em caso de violência doméstica e de 
ausência do trabalho, estão absolutamente 
desamparadas. 

 Neste cenário, as trabalhadoras do-
mésticas representam uma parte significativa 
da força de trabalho brasileira no emprego in-
formal e estão entre os grupos de trabalhado-

ras mais vulneráveis: 92% desses cargos são 
ocupados por mulheres e, entre elas, 68% são 
negras. Apesar do país ter avançado no que 
diz respeito à legislação trabalhista quando 
aprovou a PEC das Domésticas, em 2013, a in-
formalidade no setor tem crescido ano a ano. 

 E se a informalidade no trabalho do-
méstico tem gênero, sabemos que a violência 
tem cor: dados do Anuário do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP) de 2022 indicam 
que houve uma diminuição no feminicídio, 
porém somente entre as mulheres brancas. O 
feminicídio de mulheres negras aumentou e, 
segundo o Anuário, em 2021, 62% das vítimas 
eram mulheres negras e 37,5% brancas. 

 Em resumo, as mulheres negras mor-
rem mais e ocupam a maioria dos postos de 
trabalho informal no Brasil. Estes dois fatos, 
quando analisados conjuntamente, apontam 
para a necessidade urgente de que o Estado 
ofereça meios para que as mulheres trabalha-
doras informais que são vítimas de violência 
doméstica consigam efetivamente transfor-
mar sua situação! Ainda que algumas capi-
tais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianó-
polis e Fortaleza tenham legislação específica 
e estabeleçam diferentes tipos de medidas e 
benefícios sociais para mulheres vítimas de 
violência, não é suficiente para atender a to-
das.

 É por isso que a Unidade Classista de-
fende a criação de um auxílio financeiro na-
cional para mulheres vítimas de violência do-
méstica, um auxílio que permita vislumbrar 
uma porta de saída concreta para uma situ-
ação que afeta milhares de mulheres anual-
mente. 

CONTRA O FEMINICÍDIO E TODAS AS FORMAS 
DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO, DIZEMOS: NEM UMA 

A MENOS!
VIVAS NOS QUEREMOS!

Nota da Secretaria de Gênero da CNUC- Janeiro 2023


