
COMPANHEIRA ME AJUDE 
Companheira, me ajude 
Que eu não posso andar só 
Eu sozinha ando bem 
Mas com você ando melhor

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
A violência contra a mulher 
Não é o mundo que a gente quer! 
(2X)
Se tem violência contra a mulher 
A gente mete a colher! (2X) 

EU SÓ QUERO É SER FELIZ 
(FUNK) 
Eu só quero é ser feliz 
Andar tranquilamente com a roupa 
que escolhi. (Éh)
E poder me assegurar 
Que de burca ou de shortinho 
todos vão me respeitar

TRABALHADORAS UNIDAS,
LUTA E RESISTÊNCIA

SALÁRIO IGUAL
Contra o machismo e o capital, 
Homem e mulher tem que ter 
salário igual!

NÃO TERCEIRIZE 
Não terceirize! 
Nem precarize! 
O trabalho é nosso! 
É pela vida das mulheres! 

MULHERES DE RESISTÊNCIA 
Somos mulheres de resistência 
Contra reforma da previdência 

MULHER NÃO FOI FEITA PARA 
TAPINHA
Mulher não foi feita pra serviço 
de cozinha, Salsa, cebola e 
cebolinha 
Mulher não foi feita pra levar 
tapinha, 
Na cara, no braço, nem na 
bundinha

NÃO QUERO MAIS SABER

(Paródia do “Você não vale nada, 
mas eu gosto de você”)
Mulher violentada eu não quero 
mais saber,
Mulher violentada eu não quero 
mais saber,
Tudo o que eu quero é mulher 
livre ser,
Tudo o que eu quero é mulher 
livre ser.

5º ATO
MAIS DIREITOS. 
NENHUM RETROCESSO

4º ATO
NEM UMA A MENOS. 
VIVAS NOS QUEREMOS

MULHERES QUEREM 
APOSENTAR 
Mulheres querem, mulheres 
querem 
Mulheres querem aposentar 
É meu direito, é seu direito 
Nosso direito que o golpista quer 
tirar 

FEMINISMO PRA FRENTE 
Feminismo pra frente, machismo 
pra trás! (3x) 
Lá, lá, lá, lá, lá lá lá lá! 
Ê, feminismo! Hey
 Lá, lá, lá, lá lá lá lá lá 

MAIS DIREITOS
NENHUM

RETROCESSO

RESISTÊNCIA
LUTA FEMINISTA

PROGRAMAÇÃO
16h30 - Concentração.  
local: Praça da Mulher Nua.

18h - 1º Ato: Poder das/para as Mulheres! 
local: Praça da Mulher Nua

18h15 - Saída da marcha. 

18h30 - 2º Ato: Soberania de nossos corpos e de nossas 
vidas, do Estado e da natureza!
local: Catedral - Praça Tiradentes.

18h45 - 3º Ato - Somos Muitas, Somos Diversas, Somos 
Plurais!
Local: Praça Tiradentes.

19h15 - 4º Ato: Nem Uma a Menos. Vivas Nos Queremos!
Local: R. Monsenhor Celso esquina com o calçadão da XV.

19h40 - 5º Ato: Mais Direitos. Nenhum Retrocesso
Local: Boca Maldita.

20h - Show Horrorosas Desprezíveis. 
Local: Boca Maldita.



Ó ABRE ALAS 
Ó abre alas, que as mulheres vão passar 
Com essa marcha muita coisa vai mudar 
Nosso lugar não é no fogo ou no fogão 
A nossa chama é o fogo da revolução! 

EU TÔ NA RUA
Eu tô na rua / é para lutar 
Por um projeto feminista e popular!
Sou feminista / não abro mão, 
Do socialismo e da revolução.

MULHERES CONTRA A GUERRA 
Mulheres contra a guerra, 
Mulheres contra o capital 
Mulheres contra o racismo e o capitalismo neoliberal 
Mulheres querem a terra, 
Mulheres querem ser igual 
Mulheres querem o feminismo e socialismo internacional 

PRO MACHISMO ACABAR 
E pro machismo acabar 
Queremos revolucionar 
Se as feministas se unirem
O Michel Temer vai cair, vai cair, vai cair! (2x) 
E o feminismo vai subir, vai subir, vai subir! (2x)

SE CUIDA 
Se cuida, se cuida 
Se cuida, seu machista 
A América Latina vai ser toda feminista! 

SALÁRIO IGUAL
Contra o machismo e o capital, Homem e mulher tem que ter salário 
igual!

NEM RECATADAS E NEM DO LAR 
Nem recatadas e nem do lar 
A mulherada tá na rua pra lutar! 

PISA LIGEIRO 
Pisa ligeiro, pisa ligeiro 
Quem não pode com as mulheres 
Não assanha o formigueiro! (2x) 
E quem não pode com as mulher? 
Não assanha o formigueiro!

TRISTE, LOUCA OU MÁ 
(Francisco, El Hombre)

Triste louca ou má
Será qualificada
Ela quem recusar
Seguir receita tal

A receita cultural
Do marido, da família
Cuida, cuida da rotina

Só mesmo rejeita
Bem conhecida receita
Quem não sem dores
Aceita que tudo deve mudar

Que um homem não te define
Sua casa não te define
Sua carne não te define
Você é seu próprio lar

Um homem não te define
Sua casa não te define
Sua carne não te define

Ela desatinou
Desatou nós
Vai viver só

Ela desatinou
Desatou nós
Vai viver só

Eu não me vejo na palavra
Fêmea: Alvo de caça
Conformada vítima

Prefiro queimar o mapa
Traçar de novo a estrada
Ver cores nas cinzas
E a vida reinventar

E um homem não me define
Minha casa não me define
Minha carne não me define
Eu sou meu próprio lar

Ela desatinou
Desatou nós
Vai viver só

LEGALIZE
Legalize,
O corpo é nosso,
É pela vida das Mulheres!

ESTADO LAICO (FUNK) 
O estado é laico/ não pode ser machista. 
O corpo é nosso/ não da bancada moralista. 
As mulheres estão nas ruas por libertação. 
Lugar de estuprador não pode ser na 
certidão. Se é contra o estatuto/ venha com 
as feministas A tal da bolsa estupro/ isso 
nos indigna. 
O feto na barriga tá valendo bem mais. 
E a vida das mulheres tá ficando para trás

SE O PAPA FOSEE MULHER
Se o papa fosse mulher (3X), 
O aborto seria legal! 
Seria legal e seguro, (3x)
Se o Papa fosse mulher!

QUE CONTRADIÇÃO 
Que contradição! 
Aborto é crime, homofobia não! 

CADÊ O HOMEM? 
Cadê o homem que engravidou? 
Por que a culpa é da mulher que abortou? 

FAZ O TRABALHO DOMÉSTICO 
Faz o trabalho doméstico, joãozinho 
Lava sua roupa, tira o lixo, joãozinho 
Faz o trabalho doméstico, joãozinho 
Ou fica sozinho!

RACISTAS NÃO PASSARÃO
Racistas, machistas, não passarão!
Racistas, fascistas, não passarão!

CARNE NEGRA NÃO É 
MERCADORIA
A nossa luta é todo dia
A carne negra não é mercadoria!

AS GAYS, BI TRASNS/TRAVA E 
SAPATÃO
As Gay, as bi, as Trans e as 
Sapatão, 
Tão tudo organizadas pra fazer 
Revolução!
As Gay, as bi, as Trava e as 
Sapatão, 
Tão tudo organizadas pra fazer 
Revolução!

BEIJO QUEM QUISER
Eu beijo homem, beijo mulher, 
Tenho o direito de beijar quem eu 
quiser!

A NOSSA LUTA 
A nossa luta é todo dia 
Somos mulheres e não 
mercadoria! 
A nossa luta é por respeito 
Mulher não é só bunda e peito! 

HOMOFOBIA NÃO
Homofobia, eu digo não 
É todo dia combatendo a 
opressão

BELEZA NÃO TEM PADRÃO
Eu não sou Miss, Nem avião
Minha Beleza não tem padrão

ELA É INJUSTA (FUNK) 
Ela é injusta/ ela é racista 
Ela mata/ ela é a polícia 
É militar, do exército ou civil
Recebe ordem do estado pra 
matar Com o fuzil

1º ATO
PODER DAS/PARA AS MULHERES

2º ATO
SOBERANIA - DE NOSSOS CORPOS
E DE NOSSAS VIDAS, DO ESTADO 
E DA NATUREZA

3º ATO
SOMOS MUITAS, 
SOMOS DIVERSAS,
SOMOS PLURAIS


