A REFORMA ADMINISTRATIVA (PEC 32)
COLOCA EM RISCO
A VIDA DAS MULHERES!
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FIM DA CASA ABRIGO E DEMAIS
LOCAIS DE ACOLHIMENTO E
MORADIA ÀS MULHERES VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA:
A Casa Abrigo, como a Casa da Mulher Brasileira, possui uma estrutura que acolhe mulheres em situação de risco causado por seus
agressores, atua como um acolhimento temporário e oferece à essas mulheres capacitação profissional e amparo jurídico.
Com a PEC 32, o funcionamento desses locais será inviabilizado pois não haverá a contratação de servidores atuantes, consequentemente, serão fechados.
A luta contra a Reforma Administrativa também é para garantir o funcionamento das casas de acolhimento e a ampliação de tais atendimentos
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FIM DO PROJETO
VIOLETA
A Reforma administrativa desmantela
o SUS. Em vez de melhorar o sistema único de saúde, universal e gratuito, a PEC 32
irá sancionar um sistema de vale-saúde
para atendimento de baixa qualidade.
Tais medidas prejudicarão e dificultarão o atendimento às mulheres vítimas
de estupro que hoje podem contar, por
exemplo, com:
o Projeto Violeta que prevê
acompanhamento psicológico
às vítimas;
o coquetel preventivo de DST’s;
o direito ao aborto legal,
autorizado em casos de estupro
ou risco à vida da mãe.
O atendimento básico às vítimas de
violência sexual foi um direito conquistado pelas mulheres e é fornecido pelo SUS.
Essa contrarreforma afeta diretamente
as mulheres porque, se for aprovada, não
haverá a obrigatoriedade de tais atendimentos.
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10 RAZÕES PARA AGIR CONTRA A REFORMA ADMINISTRATIVA (PEC 32)
Em época de eleição todo político promete educação, saúde, emprego, segurança pública, não é? Agora, depois
de eleitos, Deputados aliados de Bolsonaro querem votar lei que acaba com tudo. Eles são engraxados por R$
18 bilhões de "emendas parlamentares" do orçamento secreto do governo federal. O único jeito deles "mudarem
de ideia" é a pressão popular. Para ter serviços públicos gratuitos e de qualidade junte-se nesta luta!
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sua população: são 5,6% enquanto a média dos
países ricos incluindo EUA, França, Alemanha é 10%.

porque odireto
SUS é aos
público
e estápúblicos,
presente em
todo o a
ataque
serviços
inclusive,
pouca
país. contratação desses profissionais. Além
disso, esses profissionais terão pouca capacita7 FIM DOS CONCURSOS, VOLTA DO
ção, visto que não haverá verbas para os treinaAPADRINHAMENTO | O concurso público é o que
mentos.
garante
contratação
de trabalhadores
semfeminicínenhum
Num apaís
com níveis
alarmantes de
tipo não
de influência
ou religiosa.
Sem
dio,
podemospolítica,
permitirﬁlosóﬁca
que fechem
às DEAM’S
isso
é a volta
dos ‘trens
da alegria’.desprotegidas!
e
deixem
milhares
de mulheres

8 AUMENTO DA DESIGUALDADE SOCIAL | Menos

serviço público é mais injustiça porque são os mais
pobres que mais necessitam.
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MATANÇA DOS ANIMAIS | O governo quer
desmantelar órgãos ambientais que protegem a
agricultura e a vida como o IBAMA e o ICMBIO.
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