
Mulheres nas              por direitos!
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Em março, celebramos o Dia Internacional da Mulher – 08/03, data que sim-
boliza a luta das mulheres por igualdade de direitos e contra todas as formas de 
opressão e violência.

A Secretaria de Gênero do SINDIUPES destaca que esse é o momento para 
reafirmarmos a luta contra o feminicídio que, diariamente, de forma violenta e 
covarde, tira a vida das mulheres, como consequência do machismo e da herança 
patriarcal.

Em 2020, o Espírito Santo já registrou 15 feminicídios. O estado ocupa o 5º 
lugar no raking de homicídios de mulheres e o 1º lugar em homicídios de mulheres 
negras no Brasil, segundo a Comissão Internacional de Direitos Humanos.

Essa é uma data para denunciar a desigual-
dade de gênero que faz com que as mulheres 
recebam salários menores que o dos homens, 
mesmo ocupando o mesmo cargo e exercen-
do as mesmas atividades.

É para protestarmos contra a violência física, 
moral e psicológica que as mulheres sofrem 
todos os dias. São vítimas de estupros, violên-
cia doméstica, assédio sexual e assédio moral. 
São desrespeitadas em casa, nas ruas, no tra-
balho, e ainda são ofendidas e ridicularizadas 
pelas maiores autoridades do nosso país.

O 8 de Março é a 
oportunidade também 
para celebrarmos as lutas 
das mulheres ao longo 
da história em busca de 
avanços, reafirmando que 
somente com mobilização 
da sociedade e com as 
mulheres apoiando umas 
às outras será possível 
vencer os retrocessos dos 
dias atuais.



Neste ano, em especial, é o momento para as mulheres se unirem na defesa 
do Fundeb-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, cuja lei 
está em tramitação no Congresso Nacional - a PEC 15/2015.

O atual Fundeb existe desde 2007, mas seu prazo termina em dezembro de 
2020 e a proposta do governo federal é reduzir os recursos.

O Fundo é um dos principais mecanismos de financiamento da Educação Bá-
sica no país e precisa ser renovado neste ano. Mas para isso tem que ser trans-
formado em uma política permanente e com mais recursos do governo federal 
para garantir a qualidade do ensino e o funcionamento das escolas em milhares 
de municípios que dependem dessa verba.

Com o Fundeb em risco, as mulheres serão as mais prejudicadas 
 √ Boa parte dos municípios terá dificuldades para pagar o salário dos/as pro-

fessores/as e demais trabalhadores/as das escolas que são formados, em sua 
grande maioria, por mulheres;

 √ A redução dos recursos inviabilizará a merenda escolar, a aquisição de livros 
didáticos e o transporte escolar, comprometendo a qualidade do ensino para 
seus/suas filhos/filhas, tanto no campo quanto na cidade;

 √ Escolas poderão até fechar, impedindo o acesso à educação pública para 
milhares de crianças e adolescentes, agravando ainda mais a situação de mães 
que precisam trabalhar e terão que pagar por educação privada.

Mulheres, Mães, Trabalhadoras
Vamos nos unir e defender o Fundeb

Março é o mês para intensificar as lutas contra as 
medidas que retiram direitos e afetam a vida das 
trabalhadoras, donas de casa, mulheres negras, 

índigenas, mulheres trans, lésbicas e quilombolas.

18 Março

Defenda o 
FUNDEB !

Defenda a 
Educação!

DEFENDA 
seu salário!


