
Pela garantia dos Direitos das Mulheres: 

Gestão: Tempo de resistir: nenhum direito a menos! CRESS-PR 2017-2020

No dia 8 de outubro, por meio de uma manobra de parla-

mentares que se dizem “defensores da moral”, a Comissão 

Especial da Câmara dos Deputados criada para analisar a 

proposta de aumento da licença-maternidade das mães de 

bebês prematuros de 120 para 240 dias (PEC 181/15) 

aprovou no texto um artigo que pode levar à criminaliza-

ção do aborto em casos já previstos em lei (estupro, risco de 

morte materna e fetos anencéfalos).

A proposta já foi rechaçada por vários movimentos sociais, 

organizações de direitos humanos e organismos internaci-

onais, por ser uma evidente violação dos direitos humanos 

das mulheres. A interrupção da gravidez nos casos de risco 

concreto para a gestante e gravidez resultante de estupro 

são previstos no Decreto Lei 2848/40. Ou seja, os conser-

vadores querem retroceder ao perı́odo anterior a 1940! Já 
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a interrupção em caso de feto com anencefalia foi assegura-

da pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2012.

Enquanto isso, os dados divulgados pelo Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública de 2017, realizado pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram que o 

Brasil não avançou nas polı́ticas de proteção às mulheres e 

que os números de violência contra elas continuam 

aumentando a cada ano.

No ano passado foram registradas 49.897 ocorrências de 

violação no paı́s. O número é superior ao de 2015, quando 

47.461 casos foram notificados. Este número pode ser 

ainda maior, uma vez que, de acordo com o Anuário, 

apenas 35% dos casos são registrados nas delegacias pelas 

mulheres que sofrem violência. 

Não à PEC 181/15!



As estatı́sticas de estupro e interrupções de gravidez feitas 

de forma insegura não param de crescer. Segundo o 

Ministério da Saúde, em 2016 a cada duas horas e meia 

uma mulher sofreu estupro em algum lugar do Brasil. 

Além disso, o número de mulheres que morrem por 

complicações após o aborto clandestino chega a quatro por 

dia, também de acordo com dados do Ministério da Saúde 

do ano passado.

A votaça ̃o dos destaques da PEC 181/15 na Comissa ̃o 

Especial deveria prosseguir no final de novembro, mas 

graças à resistência de parlamentares atuantes nà defesa 

dos direitos humanos eles naõ  foram analisados. A mateŕia 

voltou para discussão no dia 5 de dezembro, e de novo não 

chegou a ser votada. Uma nova tentativa de colocar os 

destaques em votação foi realizada no dia 6, mas a sessão foi 

suspensa mais uma vez em razão do inı́cio da ordem do dia 

no plenário.

E�  preciso seguir resistindo! Nós, Assistentes Sociais, temos 

o compromisso de fazer a defesa intransigente dos direitos 

humanos, de acordo com nosso Código de E� tica. Isto inclui 

defender a garantia do direito humano à saúde sexual e 

reprodutiva das mulheres.

O problema do aborto no Brasil é um caso de saúde pública. A 

criminalização da mulher não impede a realização do procedi-

mento, mas sim permite que as mulheres – especialmente 

pobres e pretas – realizem de forma insegura e correndo risco 

de morte. Se essa PEC for aprovada, o ı́ndice de morte por 

conta de aborto clandestino será muito maior do que os que já 

temos hoje. Além disso, obrigar uma mulher a gestar um filho 

do estupro não só é uma grave violência do Estado contra ela, 

como também é a forma mais escancarada da crueldade e da 

perversidade daqueles que se dizem pró-vida do feto. 

A vida das mulheres importa, sim. Seguiremos em luta, 

porque o Serviço Social tem um projeto ético-politico 

pautado na defesa dos direitos humanos, na autonomia dos 

indivı́duos sociais e na recusa de qualquer forma de 

preconceito, cerceamento da liberdade e policiamento dos 

comportamentos. O CRESS-PR convoca a categoria a se 

unir com os movimentos e coletivos em defesa dos 

DIREITOS das mulheres. Não permitiremos nenhum 

direito a menos.

Saiba quem são os/as parlamentares que compõem a 

Comissão e ajude a pressionar para que não permitam 

mais este retrocesso: https://goo.gl/UxLf6K

Comissão de Comunicação: Jucimeri Silveira, Tamı́res Oliveira, 
́Kellen Dalcin ,Daniel Soares da Silva e Sintatica Comunicação.

Por esta razão dizemos NÃO à PEC 181/15! 
SIM à vida das Mulheres!
Nenhum Direito a Menos!


