
BOLSONARO NÃO,
FASCISMO NUNCA!
MULHERES EM MARCHA POR
DEMOCRACIA, IGUALDADE E LIBERDADE!

O Brasil vive hoje um momento de intensa 
polarização social, no qual avança a ultradireita 
fascista, representada pela candidatura de Jair 
Bolsonaro e de seu vice, General Mourão. A 
disputa das eleições de 2018 se insere em uma 
luta maior sobre os rumos de nossa sociedade: 
se recuperamos a soberania do nosso povo e 
abrimos caminhos para ampliar direitos ou se o 
atual retrocesso em curso se aprofundará com o 
fortalecimento do capitalismo racista e patriarcal. 

Bolsonaro ganhou espaço frente à disputa 
dos próprios conservadores que, para destruir 
a esquerda, estimularam o ódio e o preconceito. 
Assim, setores como o PSDB e o PMDB, protago-
nistas do golpe, hoje se encontram enfraquecidos 
na disputa eleitoral. Por outro lado, há um cres-
cente processo de resistência. Grande parte da 
população se levanta diante das injustiças. E as 
mulheres são linha de frente desse movimento!

UM GOLPE CONTRA AS MULHERES 
E CONTRA O POVO

O golpe em 2016 contribuiu para o aprofun-
damento das desigualdades e o crescimento do 
autoritarismo, intolerância, misoginia, racismo, 
LGBTfobia e do completo descaso em relação aos 
mais pobres. A cada dia vemos nossos direitos 
serem anulados. 

Foi com o apoio de Bolsonaro e de outras forças 
da direita no Congresso que o governo de Temer 
promoveu as medidas que estão piorando nossas 
vidas e entregando nossas riquezas nas mãos de 
grandes empresas transnacionais.

Desde 2016, estamos vendo:
→ a naturalização da injustiça e da violência, refor-
çada pela ação arbitrária do judiciário, pelo genocí-
dio de jovens negros, por ataques fascistas nas ruas, 
pela imposição do medo e eliminação daquelas e 
daqueles considerados indesejados por esse sistema. 
O assassinato de Marielle Franco e a prisão sem 
provas do ex-presidente Lula são algumas expres-
sões da ordem que nos reprime e sustenta privilégios.
→ mais controle sobre os corpos e as vidas das 
mulheres. O aumento do feminicídio, dos estupros 
e da violência contra as mulheres, as propostas que 
tentam restringir ainda mais o acesso ao aborto, e a 
proibição da educação sobre gênero e sexualidade 
nas escolas são alguns elementos da reação conserva-
dora. Querem-nos belas, recatadas e do lar! 
→ o fim da legislação trabalhista e o corte de investi-
mentos em políticas de educação, saúde, assistência 
social, ciência, cultura, tecnologia por meio da PEC 
do “Teto de Gastos” (PEC 95/2016) apenas aumenta 
a pobreza. É revoltante o número de mulheres que 
sofreram queimaduras ao se virem obrigadas a 
cozinhar com lenha, sem dinheiro para comprar gás. 
O recente incêndio do Museu Nacional é mais um 
símbolo de como estão queimando nossas possibi-
lidades de desenvolver conhecimento próprio e de 
ter acesso aos nossos direitos.



FEMINISMO EM MARCHA ATÉ QUE 
TODAS SEJAMOS LIVRES!

A Marcha Mundial das Mulheres é um 
movimento internacional presente em 70 
países de todas as regiões do mundo, que no 
Brasil se organiza em 20 estados. Partimos da 
compreensão de que capitalismo, racismo e 
patriarcado formam um entrelaçado de múlti-
plas dominações. 

Quando dizemos NÃO ao modelo de domi-
nação abrimos caminhos para a construção 
de nossas propostas, baseadas nos princípios 
da solidariedade, coletividade, redistribuição 
econômica e harmonia com a natureza. 

Mudar o mundo e mudar a vida das mulhe-
res em um só movimento nos move na luta 
por liberdade, igualdade, justiça, solidarie-
dade e paz.

#BolsonaroNão 
#EleNunca

#EleNão

BOLSONARO É A INSTITUCIONALIZAÇÃO 
DO RETROCESSO

O programa defendido por Bolsonaro e seu 
vice pretende aprofundar ainda mais a miséria, 
com medidas como a redução dos impostos dos 
ricos, a reforma da previdência e a manutenção 
das medidas de desajuste de Temer. Sua perse-
guição às mulheres, à população negra, LGBT, 
indígenas e quilombolas declara o cunho fascista 
de suas propostas, que sugerem a perseguição 
de todas aquelas e aqueles considerados por ele 
dispensáveis. Trata-se da expressão máxima de 
uma lógica que pune, tortura e mata, achando 
que todos os problemas sociais podem ser resol-
vidos na ponta do fuzil. A afronta direta às femi-
nistas e aos movimentos sociais apenas confirma 
que o ódio é a agenda prioritária do candidato.

CONTRA O ÓDIO CONSERVADOR, 
UMA REVOLUÇÃO FEMINISTA!

Diante desse quadro, é urgente a afirmação do 
protagonismo das mulheres em resistência ao 
fascismo e às políticas neoliberais, no Brasil e 
no mundo. Nós, que estivemos na dianteira da 
luta contra o golpe, representado por figuras 
como Eduardo Cunha e o próprio Bolsonaro, 
ocupamos as ruas, redes e roçados para derrotar 
este projeto conservador, neoliberal e autoritário.

Denunciamos a violência do projeto da direita, 
que pretende dominar nossos corpos, nosso 
trabalho e nossos territórios, e nos somamos 
ao conjunto de forças progressistas para evitar 
que um projeto autoritário cumpra seus objeti-
vos independente da democracia. Nossa defesa 
conjunta é de um projeto que promova a justiça 
social, a igualdade e a liberdade. 
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