
MANIFESTO PELA PRIMAVERA FEMINISTA 

 

Quando Maris Stella e Leniram começaram a se mobilizar para a criação de um grupo de 

resistência ao nazi fascismo em Vitória da Conquista, a mulher conquistense rapidamente 

aderiu à ideia. Em poucas horas, na rede social havia mais de 500 mulheres, que a partir do 

segundo dia era mais de 3 mil, somadas à página do evento com 3.300, perfazíamos um 

contingente de 6.300 pessoas. O grupo virou movimento, era preciso sair das redes virtuais e 

tomar as ruas da cidade. Muitas companheiras foram chegando trazendo disposição e força. À 

nossa organização, foi se somando entidades e pessoas que nos auxiliaram na execução de 

todo o ato.  

29 de setembro de 2018, um dia para entrar na história das eleições no mundo 

contemporâneo. O chamado foi feito: Mulheres, uni-vos! A primavera feminina semeou 

esperanças no rastro de ódio e sangue que alimenta o nazi fascismo e sua fatídica indústria de 

mortes e perseguições. Nesse inesquecível sábado mundo afora, nós quebramos paradigmas, 

avançamos na luta do campo feminista e fizemos justiça às predecessoras brasileiras que há 86 

anos, mesmo com estratificação classista, conquistaram no país o direito de votar.  

Vitória da Conquista tem uma tradição política importante no Estado da Bahia e no Brasil. 

Assim como acontece ao país, as mulheres são maioria no colégio eleitoral de nossa cidade. E 

também somamos força nessa luta contra a ameaça do fascismo que ronda os destinos 

brasileiros e do mundo. Tivemos mais de 10 mil pessoas ontem caminhando conosco e 

fortalecendo ainda mais a evidência, a coragem e a resistência da mulher sertaneja nesse 

importante momento histórico. Pela tradição que nós temos do legado feminino aqui na 

capital do sudoeste baiano, também não poderia ter sido diferente! 

A sororidade nos impulsiona, nos move e nos comove. E como é próprio das mulheres, fomos 

parindo novas ideias e formas de expressão. A crescente força que geramos em tão poucos 

dias, também chamou a atenção das/os fascistinhas locais que não tiveram pudor em nos 

ameaçar e tentar frear nossa coragem e atitude. Nunca aprendem. Resistência é substantivo 

feminino! 

Vencemos essa batalha lindamente. Continuemos mobilizadas e na resistência. Só o voto útil 

nos interessa. Que essa multidão esteja no dia 07 de outubro presente em suas seções 

afirmando que #EleNão. Nem ele e nenhum candidato ou candidata que esteja com ele. Nem 

abstenção ou voto branco, só o voto útil nos interessa e garantirá nossa vitória! 

Somos mulheres, somos guerreiras e já nascemos unidas, reunidas, comprometidas com a 

vida. E quanto aquele protofascista? #EleNão. Ele junto com sua gente, se converte em 

expressão de ódio e resistência aos bons sentimentos e atitudes. Para que o resultado de 

ontem não se perca, no dia da eleição, nada de boicotes, votos nulos ou brancos, que 

possamos ir todas às urnas e varremos para o lixo da história todo e toda candidata que esteja 

comprometida com ele. Não basta apenas destitui-lo de alcançar a Presidência da República, 

precisamos sobretudo, mudar o Congresso Nacional e das Assembleias Estaduais para que 

nenhum e nenhuma nazi fascista sobreviva às urnas de 2018. 

Vamos finalizar nas urnas que candidatos e candidatas que representam o fascismo, o ódio, o 

racismo, a homofobia e o machismo não tem vez no nosso país! 

Ninguém que nos agride, promove o estupro e a violência terá nosso voto! 



Vamos juntas derrotar o retrocesso e o conservadorismo! 

 

Continuamos na luta! 

"O amor é única revolução verdadeira"  

 

Maris Stella Schiavo Novaes  

Leniram Rocha  

Daniela Araújo  

Geisa Sousa  

Ester Cunha  

Nildma Ribeiro  

Cris Lovy  

Gabriela Correia  

 

#SejaInteligenteVoteConsciente  #VotoUtilÉResistência #ARevoluçãoUsaBatom 

 

MOVIMENTO MULHERES UNIDAS Vitória da Conquista BA - 30/09/2018 


