
O Maio Furta-cor pretende existir com o intuito de transformar a avalanche de dor e sofrimento materno em uma 
verdadeira onda de cuidado, afeto e legitimação dos sentidos do maternar. 

Furta-cor é a cor da maternidade, cuja tonalidade se altera conforme a luz que recebe. As cores da maternidade 
não se anulam, não são iguais nem formam uma cor só. Suas cores são suas diferenças, na igualdade do direito de 
ser mãe.

Levantar a bandeira de uma maternidade democrática, livre de tabus e silenciamentos é promover saúde mental.
Convidamos você a fazer parte da onda Furta-cor!

Só é possível mudar o mundo 
cuidando de quem cuida de todo o mundo.

Vem com a gente? 

@maiofurtacor           www.maiofurtacor.com
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