
Temos uma iniciativa em curso. Trata-se da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 442), 

apresentada este ano ao Supremo Tribunal Federal). O que quer 

esta ADPF? Quer que o Supremo julgue como ilegal a criminali- zação 

do aborto até a 12ª semana de gestação. O argumento é de que a 

ilegalidade do aborto viola direitos fundamentais das mu- lheres, 

presentes na Constituição, como o direito à inviolabilidade da vida, à 

liberdade, à igualdade, à saúde, ao planejamento familiar e o direito 

de não ser submetida a tortura ou tratamento desuma- no ou 

degradante. 

 
 

Confirme presença no evento do Facebook! 

 
 

 
 

  

 

Dia 08 de Agosto  é  Dia  Nacional  de  
Luta pela Legalização do Aborto e as 

mulheres estarão nas ruas do Centro do Rio 
de Janeiro clamando pelo direito ao aborto. 

 

 
 

   
 

Nem igreja, nem Estado: 

SÃO AS MULHERES QUE DECIDEM! 

Acesse a Página no Facebook 

Nossa hora de legalizar o aborto RJ 

 

Você Sabia? 
Nos casos de aborto legal as mulheres podem ser 

atendidas na rede pública ou privada de saúde, sem a 

necessidade de registro de ocorrência policial? 

Infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, mulheres que 

necessitam de um aborto legal encontram este serviço só 

na Maternidades Fernando Magalhães, na Maternidade

Maria Amélia e no Hospital da Mulher Heloneida 

Studart(Baixada).  
 

Instagram:   

nossa_hora_legalizar_aborto_rj 
 

#  NENHUM  DIREITO  A  MENOS!  

#  NEM  PRESAS  NEM  MORTAS! 

#ABORTOLEGALBRASIL 



POR QUE DEFENDEMOS A 

LEGALIZAÇÃO DO ABORTO 
 

 

Por ser ilegal, essa prática acontece na clandestinidade e a 

maior parte dessas mulheres passam por situações de 

risco que atingem, principalmente, as mais pobres, as 

mulheres negras e periféricas, sem informação e recursos 

financeiros para buscar um serviço mais seguro. No 

Brasil, estima-se que  a cada dois dias uma mulher morre 

em consequência de aborto feito de maneira insegura, na 

clandestinidade. 

 

 

 

 
 

Quando afirmamos que “É PELA VIDA DAS MULHERES”, 

queremos dizer que muitas mortes podem ser evitadas com a 

legalização. A sociedade precisa compreender que as 

mulheres são livres para decidir, que a gravidez indesejada 

acontecem por muitos motivos alheios à vontade e que a 

maternidade não pode ser uma imposição. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DEFENDEMOS  EDUCAÇÃO  SEXUAL  PARA  

ESCOLHER, CONTRACEPÇÃO PARA PREVENIR E 

ABORTO  LEGAL  E  SEGURO  PARA  NÃO  MORRER 

VOCÊ SABIA? 
que o aborto é legalizado no Brasil em três situações? Na 

gravidez por estupro, quando a gravidez traz risco de morte para 
a gestante e na gravidez de feto diagnosticado com anencefalia. 

 

Nossa campanha apoia a marcha das Mulheres Negras pelo fim do racismo e do 

genocídio de negras e negros!  

Dia 25 de julho é o dia das Mulheres Afro-Latino-Americanas e Caribenhas. O 

Brasil também celebra Tereza de Benguela - líder quilombola no Brasil 

colonial,resistência histórica da luta das Mulheres Negras. 

A opressão de raça, gênero e classe, exige união e apoio para combater as 

múltiplas experiências e identidades das mulheres, principalmente nas 

desigualdades e violências contra as mulheres negras. 

Estamos juntas nessa luta necessária a favor das mulheres negras, contra a 

violência doméstica, obstétrica e mortalidade materna, pelo direito de exercer 

práticas religiosas e culturais de matriz africana! Por trabalhos mais qualificados 

remunerados, além de estarem nos maiores índices feminicídio, impactadas pelo 

genocídio do povo negro. 

Além disso, as mulheres negras são as maiores vítimas dos abortamentos ilegais, 

como  no caso de Ingriane Barbosa, mãe, negra, um símbolo da mulher negra 

batalhadora, que um dia precisou fazer um aborto e faleceu dentro de um hospital 

público, em terrível sofrimento, deixando três filhos órfãos e uma família 

violentada por um Estado que prefere a morte e o sofrimento destas mulheres. E 

além disso, condena às sobreviventes, na sua maior parte mulheres negras e 

pobres, ao encarceramento e processo criminal pela prática de aborto. 

Apoiamos o real acesso à saúde de qualidade, pelos direitos sexuais e 

reprodutivos, contra as práticas racistas e sexistas no atendimento público de 

saúde, no acesso à Justiça e pelo direito a uma vida digna. Nossa Luta está 

fortemente entrelaçada com a força da Luta da Mulher Negra 

É pela vida das mulheres negras! Viva Tereza de Benguela! Ingriane Barbosa, 

presente! Por Marielle Franco, 134 dias sem respostas! 

PELA VIDA DAS MULHERES NEGRAS! 
 


