
Todo dia é dia das mulheres trabalhadoras!Todo dia é dia das mulheres trabalhadoras!Nem político, Nem Patrão!
O país passa por um grave crise 
política, econômica, ambiental e social. 
Em 9 de janeiro de 2021, o Brasil tinha 
mais de oito milhões (8.015.920) 
de infectados pela Covid -19 e mais 
de 201.542 mortes acumuladas na 
pandemia. A crise que já era grande 
se ampliou, principalmente pelas 
medidas tomada pelo governo de 
Bolsonaro/Mourão/Guedes, que conta 

com apoio dos patrões (capitalistas). 
A Covid-19 deixou mais claro as 
desigualdades sociais no país e os 
principais atingidos pela pandemia 
são os trabalhadores negros, 
moradores das favelas e periferias.
As condições socioeconômicas são 
determinantes para entender como o 
Covid-19 afeta mais os trabalhadores 
em piores condições de vida e 

trabalho, nós não podemos fazer 
quarentena e somos obrigados a usar 
trens, metrôs e ônibus superlotados. 
As trabalhadoras e trabalhadores 
do comércio, por exemplo, sofrem 
extremamente com isso, eles são 
obrigados a trabalhar, não têm com 
quem deixar seus filhos e são obrigados 
a enfrentar um transporte público em 
péssimas condições. Soma-se isso o 

cenário de grande informalidade 
e desemprego e o aumento dos 
preços de todas as mercadorias.
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Empresários que somam 32% do Produto Interno Bruto nacional apoiam Bolsonaro e a morte de trabalhadores por COVID-19.

Miséria e Violência contra o povo preto e trabalhador
 O  Brasil tem 96,5 milhões 
de trabalhadores, mas muitos estão 
desempregados, na informalidade ou 
trabalhando de bico. São mais de 14 
milhões de desempregados, 4 em 
cada 10 deles desistiram de procurar 
emprego, são os “desalentados”. Essa 
é nossa realidade atual, onde 1 em 4 
quatro brasileiros sobrevive com até 
meio salário mínimo. Em torno de 65 
milhões de pessoas receberam um auxílio 
emergencial de R$ 600,00 que pouco 
ou nada valia para manter uma família, 
depois ainda reduzido pela metade.

 Na cidade do Rio de janeiro, de 
maio para outubro o desemprego aumento 

48%. Com esse aumento, a taxa de 
desemprego no Rio ficou em 16,3%. No 
Estado quase metade são trabalhadores 
e trabalhadoras por conta própria. Em 
35,7% dos domicílios recebem auxílio 
emergencial de 600 reais. No estado 
tivemos 23,9% das trabalhadoras e 
trabalhadores com seus rendimentos 
reduzidos. Além disso, temos o aumento 
no preço dos alimentos que nesse 
período disparou. De janeiro a outubro, 
a inflação das famílias de renda muito 
baixa foi de 3,68%, enquanto a da alta 
renda ficou em apenas 1,07%. Também 
teve aumento dos preços dos alugueis, 
chegando a 18%. O impacto do fim do 

auxílio emergencial pode ser desastroso. 
A situação tende a se agravar ainda mais 
se mantido o teto de gastos aprovado 
ainda no governo Temer e defendido 
pelo governo Bolsonaro e pelos patrões.

 Para completar, o Brasil tem um 
quadro de violência com mais de 65 mil 
assassinatos por ano que massacra a 
população negra e pobre das periferias 
e favelas. Além do ataque aos povos 
indígenas e trabalhadores do campo. 
No Rio de Janeiro, no ano de 2018 
foram 6455 assassinatos. Homicídios 
foram a principal causa dos óbitos 
da juventude negra masculina, foram 
4.705 de homens negros assassinados, 

sendo quase 4.000 de jovens.

 Essa situação toda só evidencia a 
necessidade de construirmos o socialismo 
desde hoje para não dependermos de 
políticos, patrões, pastores e padres. 
As eleições para a prefeitura do Rio de 
Janeiro mostraram o descontentamento 
da população, 54% não votaram em 
ninguém. É preciso transformar essa 
situação em organização autônoma. 
Para mudar esse mundo de miséria e 
violência é preciso nos organizarmos e 
lutarmos por condições de vida digna e 
um mundo mais igualitário, justo e livre.

~

taxa de desemprego atingiu a marca recorde 
de 17,9%. Entre os homens a taxa foi de 12,2%. 
Engravidar ou ter filhos pequenos ainda são 
obstáculos para conseguir emprego. Da mes-
ma forma, a questão do racismo ainda é enor-
me, pois entre as trabalhadoras negras o de-
semprego é ainda maior.

Nossos salários são mais baixos do que os 
dos homens, enquanto no primeiro trimestre 
recebíamos em média 1.995,00 reais, os ho-
mens recebiam 2.574,00 reais. Quanto maior 
o desemprego, menores tendem a ser os sa-
lários, pois os patrões se aproveitam do de-
sespero e necessidade do povo para oferecer 
salários mais baixos. Assédio moral e sexual 
também fazem parte do nosso cotidiano de 
trabalho, sofremos com pressões psicológicas 
e humilhações.

Mas a exploração econômica e opressão 
sobre as mulheres trabalhadoras não acaba 
aí. No Brasil, o tempo que nós mulheres de-
dicamos às tarefas domésticas é superior ao 
dos homens. Em 2019, de acordo com o IBGE, 
nós dedicávamos 21,4 horas semanais em 
média aos cuidados de pessoas e afazeres do-

A impressão que nós temos é que as mu-
lheres trabalhadoras são lembradas somente 
uma vez ao ano, em função do 8 de Março, no 
Dia Internacional das Mulheres Trabalhado-
ras, mas nós sabemos que a realidade é bem 
diferente, que nós trabalhadoras somos fun-
damentais para a sociedade, mas infelizmen-
te sofremos com a exploração e a violência.

É importante lembrar que o Dia Interna-
cional das Mulheres Trabalhadoras é uma re-
ferência as lutas históricas das nossas com-
panheiras operárias do final do século XIX 
e início do século XX, em especial do papel 
central das operárias da cidade de Petrogrado 
(hoje São Petersburgo) durante a Revolução 
Russa de 1917, quando operárias das fábricas 
de tecido e mulheres familiares de soldados 
que lutavam na I Guerra Mundial ocuparam 
as ruas para exigir “Pão e Paz”. A greve das 
operárias foi fundamental para a Revolução 
Social que derrubou a ditadura czarista e ini-
ciou um novo tempo de esperanças, igualda-
de e liberdade.

Nós, as mulheres brasileiras, também te-
mos um longo histórico de lutas e resistên-
cias, desde Dandara de Palmares, símbolo da 
luta das mulheres negras contra a escravidão 
e contra o racismo. A pesar da história em ge-
ral não fazer referência às nossas lu-
tas, nós sempre tivemos presença 
ativa nas lutas e nas greves ope-
rárias do Brasil após a abolição da 
escravatura.

1. Nossa realidade é de explo-
ração e opressão

Vivemos em nosso país uma 
situação de grande desempre-
go, por um lado, e de intensas 
jornadas de trabalho com bai-
xos salários, por outro. Segundo 
o IBGE, nós estamos sofrendo 
mais com o desemprego, pois 
no 1º trimestre de 2021 nossa 
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mésticos contra 11 horas dos homens. Essas 
tarefas, de cuidados com a casa (alimentação, 
limpeza, organização etc.) e com os filhos, é 
fundamental para a reprodução da vida hu-
mana de toda a sociedade. Porém, ela é vista 
como se fosse obrigação natural das mulhe-
res – e muitas vezes como tarefa exclusiva.

2. O quê fazer? Pelo que lutar?
A mudança dessa situação exposta só 

acontecerá com nossa organização e luta pe-
los direitos iguais e contra a exploração capi-
talista e machista. Para isso, temos que orga-
nizar comitês de autodefesa e de lutas pelos 
direitos das mulheres nos nossos locais de 
trabalho, estudo e moradia.
Uma vez organizadas, lutaremos por:
- Salários iguais entre homens e mulheres;
- Licença parental remunerada por tempo 
igualitário de seis meses para homens e mu-
lheres;
- Expansão da rede pública de creches com 
funcionamento em horário integral, incluin-
do o noturno para atender quem estuda ou 
trabalha de noite, com trabalhadores con-
cursados, infraestrutura adequada e projeto 
pedagógico baseado nos princípios “educar, 
cuidar e brincar”;
- Criação de fundo público para remuneração 

salarial de trabalho doméstico de 
mulheres da classe trabalhado-
ra;
- Fim dos assédios morais e se-
xuais nos locais de trabalho e 

estudo;
- Legalização do aborto e acesso 
gratuito pelo SUS em todas as uni-
dades hospitalares capacitados;
- Fim da violência obstetrícia;
- Fim de todas as violências físi-
cas e psicológicas.

Pela Vida das Mulheres!

Todo dia é dia de lutar pela emancipação das mulheres

arte: Paulica Santos



Em menos de 30 dias, o povo do Rio de Janeiro vi-
venciou uma onda de terror racista vitimou três 
vidas pretas, o congolês Moïse, o comerciário Dur-
val e o vendedor de balas Hyago.

Moïse foi até o quiosque, no bairro da Barra da Ti-
juca, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde 
ele trabalhava para cobrar dois dias de salários 
não pagos, por esse motivo, foi espancado, amar-
rado e torturado até a morte. Durval estava parado 
na frente do condomínio onde morava, na cidade 
de São Gonçalo, quando foi alvejado com três ti-
ros. O assassino alegou que confundiu Durval com 
um ladrão. Hyago estava vendendo suas balas na 
frente da Estação das Barcas na cidade de Niterói, 
quando foi executado por um policial.

Esses assassinatos brutais ocorreram no mesmo 
período em que o governador Cláudio Castro/PL 
lançou seu projeto “Cidade Integrada”, em vigor 
desde o dia 19 de janeiro. Trata-se da ocupação de 
comunidades pelas forças policiais sob a bandei-
ra da “guerra às drogas”. Entretanto, desde os pri-
meiros dias, os moradores denunciam a violência 
dos policiais, que arrombam as casas, roubam ob-
jetos de valor, agridem e 
torturam os moradores e 
fazem prisões arbitrárias, 
como do jovem Yago Cor-
reia, preso quando com-
prava pão.

As causas dessa violên-
cia contra o povo negro 
estão no racismo estru-
tural da nossa socie-
dade, isto é, o processo 
histórico que determina 
as relações sociais, polí-
ticas e econômicas, res-
ponsáveis pela impo-
sição de condições de 
inferioridade da popu-
lação negra, e também 
indígena, e pelas ga-
rantias dos privilégios 
à eleite branca.

Como disse o líder ne-
gro Malcon X: “Não 
existe capitalismo 
sem racismo”.

Enquanto a crise eco-
nômica faz novos 
desempregados na 
cidade do Rio de Ja-
neiro, o braço arma-
do do Estado faz ope-
rações nas regiões da 
comunidade do Jaca-
rezinho (Zona Norte) 
e da Muzema (Zona 
Oeste). Trata-se de 
mais uma jogada do 
governador Cláudio 
Castro/PL visando 
sua reeleição: Projeto 
Cidade Integrada.

As forças policiais 
ocuparam o Jacarezinho no dia 19 de ja-
neiro, repetindo a entrada em maio de 
2021, quando 28 moradores foram as-
sassinados. Sob justificativa de “Guer-
ra às Drogas”, ação da policial deixa 
um rastro de terror e morte. Relatos 
dos moradores denunciam violência, 

tortura, ameaças, rou-
bos, desrespeito 
aos direitos in-
dividuais e co-
letivos do povo 
trabalhador.

Enquanto a gran-
de mídia ajuda a 
divulgar as men-
tiras do governa-
dor por acidente 
Cláudio Castro, 
relatos na mídia 
independente re-
velam os efeitos 
na prática de pro-
jetos como as UPPs 
e a Cidade Integra-
da. Os primeiros 
recursos são sem-
pre usados para a 
invasão policial. E 
depois, desapare-
cem os supostos 
recursos para assis-
tência social.

violência e genocídio

Operação militar no Jacaré 
como campanha eleitoral

racismo 
estrutural: 

Projeto “Cidade Integrada”

Ato no Palácio Guanabara contra a violência nas comunidades, 
16/02/22. Foto Siqueira, @condenados.da.terra

Justiça para Moïse, arte de Dinelli, @1dinelli.

O tratamento desigual dado a popula-
ção no Jacarezinho se reflete também 
nas revistas dos passageiros da linha 
472, sentido Jacaré-Copacabana em 
fins de semana de praia. O tratamento 
racista e de preconceito social, contra 
o Jacarezinho e sua comunidade, pre-
cisa acabar.

Se o governador do Estado quer aca-
bar com a miséria social, que atualize 
o salário-mínimo estadual, no lugar 
de colocar fuzil na cara do morador e 
roubar quilo de carne de dentro da ge-
ladeira. Segundo o Dieese, Instituto de 
Ciências do Trabalho, o salário básico 
individual deveria ser de R$5.997,14 
para o mês de janeiro de 2022.

A verdeira “cidade integrada” seria 
com investimentos na geração de em-
pregos, recursos para a assistência 
social, mais escolas, creches, clínicas 
da família e hospitais. Investimentos 
em cultura e esportes, principalmente 
para nossas crianças e jovens.

Fim das UPPs! Fim do Projeto 
Cidade Integrada!

Invertimentos em emprego, 
saúde e educação!



Empobrecimento do povo e 
aumento do custo de vida

Movimento Nacional de Entregadores de Aplicativos
Arte: Nando Motta - @desenhosdonando

Breque Internacional de Entregadores, outubro de 2021. Foto: João Carlos Gomes/ Myphoto Press.

O povo brasileiro sofre com a carestia de vida, 
com o aumento dos preços de alimentos e 
bebidas que acumulam uma alta maior do 
que a média da inflação aferida pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística em nove 
setores da economia. Nos últimos 12 meses, 
comer no Brasil ficou 11,71% mais caro, en-
quanto o Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo ficou em 10,67%, segundo da-
dos de outubro de 2021, os mais recentes. Isso 
foi o dobro do teto da meta de inflação fixada 
pelo Banco Central para 2021, de 5,25%.

A inflação tem o efeito de reduzir o poder de 
compra das famílias, e o encarecimento dos 
preços de alimentos afeta de forma ainda 
mais drástica os mais pobres, que comprome-
tem a maior parte da renda para a garantia de 
itens básicos. Cerca de 28 milhões de pessoas 
vivem abaixo da linha de pobreza no país, 12 
milhões estão sem emprego e 40% daqueles 
que trabalham estão na informalidade.

Há uma tendência em todo o mundo de alta 

Entre 13 e 15 de dezembro, a empresa de 
delivery iFood chamou um Fórum nacional 
com entregadores para debater demandas 
da categoria. Com representantes entrega-
dores eleitos pelo patrão, a pauta central 
de todas as paralisações até agora não foi 
discutida. Porque a iFood faz de tudo para 
manter o preço miserável de suas entregas?

Segundo C., entregador ciclista no Rio de 
Janeiro de 31 anos de idade, o valor mínimo 
da corrida caiu de preço na virada do ano. 
“Em 2021, a taxa média paga por entrega era 
de R$5,65 no APP vermelho. Com a virada do 
ano, hoje a taxa é de R$5,31. A gente que tra-
balha pedalando precisa ganhar o mínimo 

nos preços da comida, muito em função de 
problemas nas cadeias globais de oferta cau-
sados pela pandemia da Covid-19. De acordo 
com a Organização de Alimentos e Agricultu-
ra das Nações Unidas, houve uma alta de 33% 
no custo global de alimentos entre setembro 
de 2020 e o mesmo mês de 2021. Além da 
pandemia, problemas internos, como a inse-
gurança econômica e política, a consequente 
desvalorização cambial e o desmatamento 
das florestas, agravam a carestia de vida.

Os aumentos constantes no preço dos com-
bustíveis agravam a situação. No dia 11 de 
março o preço médio da gasolina passou de 
R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro, um aumento de 
18,77%. O diesel aumentou de R$ 3,61 a R$ 
4,51, alta de 24,9%. O gás de cozinha passou 
de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um rea-
juste de 16%.

O chamado preço de paridade de impor-
tação (PPI) é o custo do produto im-
portado trazido ao país. A atual polí-

para se alimentar durante o dia de trabalho. 
Nossa jornada é de maratonista, ultrapas-
sando 80km/dia.”

As reivindicações da categoria incluem:

- Taxa mínima de entrega R$10,00, com cor-
reção anual de inflação;

- Fim das rotas duplas;

- Fim dos bloqueios indevidos e dos cance-
lamentos arbitrários de contas;

- Código de confirmação do cliente em to-
das as entregas, para evitar calotes e puni-
ções indevidas para entregadores;

- Fim das subpraças de OL;

- Seguro de vida para todos os en-
tregadores, independentemente 
de estarem com mercadoria den-
tro da Bag ou não;

- Equipamentos de Proteção Indi-
vidual garantidos pelas empresas 
para cada um dos entregadores;

- Fim da violência policial contra 
entregadores e das blitz motiva-
das por preconceito social e ra-
cial. Somos trabalhadores de vá-

tica de preços da Petrobras busca seguir o PPI, 
para evitar prejuízos, considerando indicado-
res como o valor do barril do petróleo e o dó-
lar. Ou seja, garante os lucros dos acionistas e 
aumentos para o povo.

Precisamos organizar por todo o país comitês 
contra a carestia de vida, recuperando essa 
antiga tradição de luta da classe trabalhadora.

rias cores e regiões geográficas. Merecemos 
respeito de toda a sociedade.

Ainda que cada região tenha demandas 
locais, o movimento nacional pede unida-
de de toda a categoria rumo a greve geral. 
As paralisações organizadas pelos próprios 
entregadores são a grande arma do diálogo, 
já que a categoria tem sido abandonada por 
governos e empresas de aplicativo. Somos e 
seremos sempre nós por nós.

O aumento das paralisações dos entre-
gadores, bicicleta e moto, é constante des-
de 2020, quando a pandemia de Covid-19 
e a quarentena fizeram a categoria crescer 
e massificar. 2021 foi ano dos Breques de 7 
dias, como em São José dos Campos, Rio de 
Janeiro e Atibaia. A recente paralisação em 
Goiânia, com mais de 300 entregadores, re-
acendeu a vontade de luta dos entregado-
res. Movimentos seguem afirmando “Sem 
breque, não há vitória para a categoria.” Nos 
dias 29 de março e 01 de abril entregadores 
de 20 cidades, entre elas o Rio de Janeiro, 
paralisaram suas atividades. Como fruto da 
greve dos entregadores o Ifood aumentou 
para R$6 a taxa mínima a cada 1,5 km.

#BrequedosAPPs



Em 28 de março, a Rede Estu-
dantil Classista e Combativa 
(RECC) reivindica o Dia do Es-
tudante Combativo. No mes-
mo dia, em 1968, o estudante 
secundarista de 18 anos, Edson 
Luís, foi assassinado pelas for-
ças do regime militar no Rio 
de Janeiro. Edson participava 
de um protesto estudantil no 
restaurante Calabouço, reivin-
dicando melhorias e a diminui-
ção no preço da alimentação. 
A Polícia Militar entrou no res-
taurante metralhando todos, 
deixando vários feridos e ou-
tros mortos. Edson Luís teve 
seu corpo levado pelos próprios 
companheiros para ser velado 
na Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro, e depois por 50 
mil pessoas para ser sepulta-
do. Nessa data, relembramos e 
celebramos a brava e corajosa 
luta do movimento estudantil 
durante a ditadura militar e a 
necessidade de sempre revi-
ver seu espírito combativo em 
cada escola e universidade, e 
para além delas.

Cinquenta e quatro anos depois 
da morte de Edson Luís, os es-
tudantes brasileiros continuam 
sua luta por um ensino público 
de qualidade. Durante a pan-
demia, governos, secretarias e 
ministérios se aproveitaram do 
momento para sucatear ainda 
mais a educação do país, lesan-
do a população pobre e aumen-
tando ainda mais o abismo que caracteriza o sistema de ensino no 
modelo capitalista e neoliberal: a desigualdade.

vIVA A REDE ESTUDANTIL CLASSISTA E COMBATIVA!

www.lutafob.org 

twitter.com/lutafob
email: sigarjfob@protonmail.com

Acompanhe 
nossas redes:

instagram.com/chega_de_escravidao 
instagram.com/lutafob 
instagram.com/siga.fob.rj

Nas escolas e universidades, 
assistimos ao aumento dos 
ataques à educação. A milita-
rização só aumentam, com a 
presença direta ou indireta das 
forças de repressão. O Ensino à 
Distância piorou a qualidade do 
ensino e sobrecarregou os tra-
balhadores da educação, cada 
vez em menor número e me-
nos remunerados. As bolsas de 
pesquisa e auxílios de estudo 
continuam a ser mal pagas ou 
cortadas. A infraestrutura dos 
edifícios e salas de aula é péssi-
ma. O cenário é horrível e quem 
sai perdendo, mais uma vez, é o 
estudante pobre, impossibilita-
do de estudar e, portanto, fada-
do aos piores empregos.

Neste ano, os e as estudantes de-
vem se unir em luta, reerguendo 
a força de mobilização estudan-
til e fazendo as reivindicações 
serem atendidas. Sem conchavo 
nem oportunismo, a única saída 
é a luta organizada e combativa!  
 
– Pela Volta Das Aulas Pre-
senciais, Com Segurança 
E Qualidade!
– Fora Pm Das Nossas Es-
colas E Universidades!
– Pela Valorização Das 
Bolsas E Auxílios!
Viva Edson Luís! Viva A 
Rede Estudantil Classista 

E Combativa! Viva O Dia 28 De Março, Dia Do Estudante 
Combativo!


