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Participe da manifestação do 8 de março, Dia Internacional de Luta das 
Mulheres, que vai ocorrer no próximo domingo, a partir das 14h, com 

concentração na avenida Paulista, na altura do número 1853

Por nossas vidas, democracia e direitos. 
Justiça para Marielle, Claudias e Dandaras

A violência contra as 
mulheres é uma 
verdadeira epidemia, 

que mata 12 mulheres por 
dia no Brasil, segundo dados 
do dossiê elaborado pelo 
Instituto Patrícia Galvão, de 
2019.

Neste cenário, o discurso 
machista e violento do atual 
presidente é criminoso. As 
mulheres trabalhadoras 
no Brasil já sofrem com a 
falta de empregos e direitos, 
recebem os menores salários 
e ainda estão sujeitas à 
violência. As mulheres 
negras são as principais 
vítimas da violência 
machista, do desemprego e 

da falta de direitos. 
É por isso que os 

movimentos de mulheres 
unidos a sindicatos, 
movimentos sociais e 
partidos políticos marcharão 
nas ruas no dia 8/3 para 
denunciar essa dura 
realidade e derrotar o 
projeto machista do governo 
Bolsonaro.

Participe com sua 
família, amigos e colegas de 
trabalho. É muito importante 
a unidade de mulheres e 
homens contra o avanço 
do conservadorismo e do 
autoritarismo. Quando a 
luta das mulheres avança, 
nenhuma luta retrocede!

Mulheres contra Bolsonaro

Parada totalmente des-
de o dia 29/2, a Linha 15-Pra-
ta do monotrilho é recordista 
em falhas. Metroviários 
pedem que governo esta-
dual explique à população o 
que provocou o estouro de 
pneus no dia 27/2. Um pe-
daço da roda caiu na avenida 
Sapopemba e quase atingiu 

uma loja. E se tivesse caído 
na cabeça de uma pessoa? 
A situação é grave e coloca 
em risco a vida de usuários 
e funcionários. 

As promessas de que as 
linhas de monotrilho deve-
riam ser bem mais baratas,  
de implantação mais rápida 
e de alta capacidade não se 

confi rmaram. Os metrovi-
ários pedem explicações e 
transparência do governo 
sobre as condições dos 
equipamentos e defendem 
o transporte público e es-
tatal, mais contratações de 
funcionários por meio de 
concursos e instalação de 
cabines de operador de trem. 

Linha-15: Metroviários querem transporte seguro e efi ciente


