
Mulheres trabalhadoras: 

COMBATER A REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA DE BOLSONARO! 

 
Bolsonaro quer uma reforma tão (ou mais) rígida do que 
a de Temer. Ela afeta a vida e o futuro de quem vive do 
trabalho. O impacto é maior sobre as mulheres. 

♀ NOSSAS VIDAS ESTÃO EM JOGO! 

O governo e os patrões querem nos arrancar o direito 
de aposentadoria. Nos querem trabalhando por mais 
tempo e recebendo menos. Não permitiremos! – p  

Já trabalhamos em dobro para sustentar nossas famí-
lias, fora e dentro e casa. Recebemos salários menores. 
Dia após dia temos que enfrentar o feminicídio, a vio-
lência doméstica, o assédio e o abandono paterno que 
apontam estatísticas assustadoras no Brasil. Já basta! 

♀ É HORA DA RESISTÊNCIA! 

Se a reforma da previdência for aprovada, mulheres, 
professoras e trabalhadoras rurais podem ter que tra-
balhar mais 10 anos para conseguirem se aposentar! 

Bolsonaro se baseia na previdência do Chile... lá a apo-
sentadoria é uma migalha e tem alto índice de suicídio 
entre idosos. Não podemos confiar em políticos! Vamos 
lutar pelas nossas vidas e futuro! Nas ruas e nas greves! 

♪♫   Contra o machismo, governo e patrão! 

Mulheres livres pela Revolução!  ♫♪ 
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