
Nós mulheres estamos assistindo um 
processo de impeachment conduzido de 
forma oportunista por homens como Michel 
Temer e Eduardo Cunha, sem critérios 
legais, mostrando que o impeachment é um 
golpe! Não nos enganamos, o golpe do dia 
17 de abril não é contra a presidente Dilma 
Roussef, mas contra a democracia. Esse 
golpe é contra todas as mulheres! 

Isso fica claro ao vermos que à frente 
desse processo está um Congresso liderado 
por pessoas que foram eleitas representando, 
não os interesses da população, mas interesses 
de grandes grupos privados: o agronegócio, 
a indústria armamentista e de segurança, 
entre outros que compartilham de discursos 
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intolerantes e de ódio, em outras palavras, 
fascistas. Esses deputados votaram “sim” ao 
golpe, também votaram pela terceirização 
do trabalho, contra o aborto e a autonomia 
das mulheres. Homens que representam o 
racismo, machismo e homofobia, como 
Jair Bolsonaro, não nos representam!

Esse golpe é articulado também com 
a grande mídia, a mesma que insiste em 
impor um padrão de beleza e feminilidade 
a nós mulheres, repetindo que “atrás de 
todo grande homem” há uma mulher bela, 
recatada e do lar, com o comprimento certo 
de saia, e que o volume de nossa voz deve 
ser sempre mais baixo do que o dos homens. 
Nós dizemos que não cabemos nesse modelo!



    PORQUE VAMOS ÀS RUAS NO DIA 1º DE MAIO?

♀ Em defesa da Democracia e contra o Golpe!
♀ Para dizer não ao ajuste fiscal. 
♀ O PMDB já apresentou seu programa de governo, chamando de “Ponte para o futuro”, 
mas nós mulheres sabemos que, se houver corte nos programas sociais e direitos trabalhistas, 
essa ponte só levará ao passado. Eles querem acabar com a valorização do salário mínimo e 
com a integração regional: nós não aceitaremos! Portanto: Fora Cunha, Temer e Bolsonaro!
♀ Pelo reconhecimento do trabalho doméstico e de cuidados que as mulheres fazem todos 
os dias! Por mais creches públicas e políticas de apoio aos cuidados!
♀ Estamos em luta contra o assédio e a violência machista em casa, nas ruas e no trabalho; 
contra a violência racista da polícia! 
♀ Para enfrentar o poder dos empresários golpistas da FIESP e das transnacionais que para 
ter mais lucro superexploram nosso trabalho e acabam com nossos direitos. 
♀ Somos contra a tercerização do trabalho e contra a reforma da previdência. Queremos 
ampliar a previdência e incluir todas as pessoas! Queremos que a valorização do salário 
mínimo seja política de Estado para distribuir a riqueza!
♀ Para lutar pela reforma política e pela democratização dos meios de comunicação!

Não sairemos das ruas, e não reconheceremos nenhum governo  golpista!
Só tem legitimidade para governar quem foi eleito com o voto popular!
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