Vamos combater a PEC 29/2015 e a Reforma da Previdência! São pautas importantes e
complementares! Vamos nos defender de um governo que quer retirar cada vez mais
direitos das mulheres!
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A PEC 29/05 representa um dos direitos das mulheres ameaçado, na questão do Aborto
Legal e Violência Contra a Mulher.
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Os desdobramentos jurídicos da PEC 29/2015, podem proibir o aborto em todas as
situações já previstas em lei, até em casos de estupro, anencefalia e risco de morte para a
mãe. As mulheres tem risco real de perder direitos duramente conquistados ao longo de 30
anos no âmbito parlamentar.
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Por outro lado, a Reforma da Previdência também é extremamente nociva para as
mulheres e é fundamental que ela seja combatida para pressionar o governo a atender as
demandas específicas das mulheres. A Reforma da Previdência é muito nociva à maioria
das mulheres, que fazem dupla ou tripla jornada, envolvidas com o trabalho remunerado, o
doméstico e de cuidados, ambos sem salários e muitas vezes desprezados pela sociedade.
Terão, com a nova Reforma, trabalhar mais anos.
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Além disso, mulheres já são a maioria de chefes de família nos lares brasileiros. Também
são as mais empobrecidas, sujeitas aos piores empregos, especialmente as mulheres
negras, por conta do Racismo Estrutural.
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A proposta do Governo, ao diminuir ainda mais as aposentadorias, penaliza duramente as
mulheres, com suas jornadas múltiplas e mais ainda as que não tem como comprovar os
requisitos para aposentar, pois tem mais trabalhos precarizados e cuidados com a família.
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Convidamos também para a atividade no dia 19/05, a partir das 9h na Quinta da Boa Vista.

Convidamos também para a atividade no dia 19/05, a partir das 9h na Quinta da Boa Vista.

Saiba mais seguindo nossa página “Nossa Hora de Legalizar o Aborto RJ”.!
https://www.facebook.com/nossahoradelegalizaroaborto/
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