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Lugar de mulher
E
e na luta!
O Dia Internacional da Mulher
não é de flores, é de luta!

Grito dos

Mulheres que vão à luta
para mudar o mundo. Mulheres que vão à luta de
alguma forma para ajudar o próximo. Mulheres que
vão à luta e se empenham para construir e manter
uma vida em família. O dia 8 de março é um momento
especial para homenagear todas essas mulheres,
mas também para reforçarmos a importância da luta
pela igualdade. Não queremos ser mais e nem
menos que os homens, apenas iguais.
Mulheres que são discriminadas dentro da própria
casa. Mulheres que são discriminadas no trabalho.
Mulheres que são discriminadas nas mais diferentes
esferas da sociedade capitalista.
O dia 8 de março é um momento especial para a
reflexão sobre as causas dos problemas presentes
na vida das mulheres e as formas de luta para
reverter essa desigualdade.

s 2012

Excluído

A nossa categoria, por exemplo, conta com um
grande número de companheiras. Empresas como a
GF; Galzerano; Brascabos, Whirlpool e outras
chegam a ter a presença majoritária das mulheres na
produção. Com isso, aumenta a necessidade de
ampliação dos direitos específicos das mulheres na
nossa Convenção Coletiva e de mais participação
das mulheres nas atividades do sindicato.
A atual direção do nosso Sindicato (2011-2013)
conta com a presença de seis companheiras
dirigentes, maior número desde 1986. Isso é a prova
de que na prática, as mulheres, contando com uma
maior consciência dos homens, avançam rumo a
uma sociedade menos preconceituosa e mais
igualitária.
Pela unidade da classe para garantia dos nossos
direitos!

www.sindimetalimeira.org.br
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Nao nos calemos!
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O Mapa da Violência no Brasil 2012, baseado em dados do
SUS, revelou que entre 1980 e 2010 foram assassinadas no
país acima de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década.
O que representa um aumento de quase 200% de mulheres
vítimas de assassinato no país nos últimos 10 anos.
Estatísticas que ganharam a mídia nos últimos anos com
as mortes brutais de Elisa Samúdio e Marcia Nakashima absurdos que demonstram o que é uma parte da realidade
das muitas Anas, Marias, Alices, Déboras e Carolinas que
morrem no anonimato e vítimas da impunidade.
Mulheres negras e lésbicas são as que mais sofrem
As mulheres negras ganham em média a metade do
salário de um homem branco.
Pela combinação do machismo e do racismo são as que
estão expostas de forma mais profunda à miséria e a todas as
formas de violência.
Algo parecido ocorre com as mulheres lésbicas, que
sofrem duplamente a opressão, com o machismo e a
homofobia. São alvos ainda mais forte da violência física e
sexual.
Mulheres são as mais vitimizadas pelo Capital
A violência contra as mulheres também se expressa na
questão trabalhista. Somos as mais assediadas (assédio
sexual e moral) no trabalho. Recebemos salários menores
que os dos homens, somos as primeiras a ser demitidas e
somos a maioria entre os trabalhadores precarizados.
Por isso afirmamos a necessidade de acreditar em nossas
próprias forças e lutar para que toda a classe trabalhadora
também levante essa bandeira.
Vamos à luta, onde é o nosso lugar. Vamos nos unir e lutar
contra a violência em casa, no trabalho e nas ruas. Vamos
lutar por salários iguais aos dos homens, pois não somos
menos capazes e nem menos inteligentes.
QUEREMOS DIREITOS IGUAIS PORQUE SOMOS
IGUAIS!

10 mulheres
são vítimas de
alguma
violência ao
longo da vida

Mulheres
negras ganham
a metade do
salário de um
homem branco
40% das
mulheres são
assediadas
no trabalho

Nem putas, nem
santas... somos
mulheres!
Por isso, Temos
muitos motivos
para gritar.
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Vamos A LUTA!
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