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Pasquim Feminista? O que propõem essas
mulheres?

Como salienta o Jornal Brasil Mulher (1976,

p,10), “para a imprensa em geral, a mulher

vale como enfeite de suas páginas.

Raramente aparece como sujeito de uma

ação, a não ser que tenha cometido um

crime, ou que seja uma estrela desportiva”. 

A publicação de um periódico na vertente

feminista é um ato político ousado. É preciso

ousadia e coragem para questionar, resistir e

propor a transformação social de um mundo

onde o sistema patriarcal preside as relações

sociais de classe, gênero e raça. Faz-se

necessário a explosão desse modo operante

de opressão sobre as mulheres, em especial

às mulheres pobres e pretas.  

Trazer à tona discussões de gênero,

feminismos e sexualidade, possibilitam

pontecionalidades reveladoras  de 

  autonomia para todas as mulheres, uma

vez que buscam romper com os padrões

normativos e naturalizadores da sociedade.

É também extremamente relevante por

abarcar direitos auferidos pela Constituição

Federal de 1988, mas que parecem estar

longe de serem respeitados. 

A nossa proposta visa possibilitar uma

leitura de mundo através dos estudos

decoloniais, como bem propõe a cientista

política, Françoise Vergès “um feminismo à

escuta dos combates das mulheres mais

exploradas (...) um feminismo que revê suas

análises e se ancora nas lutas com suas

perdas e alegrias” (VERGÈS, 2020, p. 20).

Esses apontamentos nos levam a lutar pela

conquista plena da cidadania das mulheres. 

Nossa produção está alicerçada na

disseminação do conhecimento feminista

emancipatório e, nas trocas e partilhas com

a comunidade em geral. O Informativo

buscará dar visibilidade às mulheres das

mais diversas composições de classe, raça e

identidades de gênero. Trará artigos de

opinião, entrevistas e poesias no âmbito

regional, nacional e internacional. Nesse 
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espaço de debates de ideias, militantes

feministas, discentes, docentes,

pesquisadoras e pessoas da comunidade em

geral poderão manifestar suas experiências,

resultados de pesquisas, como também

exigir propostas de políticas públicas e leis

que aparam os direitos das mulheres, ou

ainda que coíbam as violências de gênero. 

Esse sonho utópico e emancipatório de
produzir um periódico feminista é
também fruto de um esforço coletivo das    
mulheres que compõem o Coletivo
Feminista GSEX. 

Criminalização da
violência doméstica

Quinze anos da Lei Maria
da Penha 

Entre medos e silêncios
ecoam vozes - mulheres

e meninas afegãs.
Mulheres reais 
Dica de leituras
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CRIMINALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

POR LETICIA GARCES: FEMINISTA, GRADUANDA EM DIREITO UFG, MEMBRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA
DEMOCRACIA ABJD NÚCLEO GOIÁS. EMAIL: LETICIAGARCES25@GMAIL.COM

       Humilhação, ameaça, constrangimento, manipulação, chantagem, isolamento, ridicularização, cerceamento do direito de ir e vir,

todas essas e outras formas de violência psicológica contra as mulheres agora é crime.

        Aprovada em junho na Câmara dos Deputados, em julho no Senado Federal, tendo sido promulgada em 28 de julho pelo Executivo

Federal, Lei n° 14.188 de 28 de julho de 2021, incluindo no Código Penal Brasileiro o crime tipificado de violência psicológica contra a

mulher e a pena é de reclusão de seis meses a dois anos e multa.

        A Lei 14.188/2021 também dispõe sobre a criação do programa Sinal Vermelho contra a  Violência Domestica e Familiar, como uma

das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006

(Lei Maria da Penha), e no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), altera a modalidade da pena da lesão

corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e cria o tipo penal de violência psicológica contra

a mulher.

      É de extrema importância sabermos reconhecer a violência psicológica, pois em sua maioria não é perceptível, sendo em alguns

casos de forma sutil. Fui vítima de violência psicológica, e confundia com afeto excessivo, amor excessivo, carinho excessivo, muitas

vezes acreditando que meu abusador estaria zelando por mim. Uma clara demonstração de violência psicológica.

        Sair deste ciclo da violência, requer além de tudo conscientização e informação, para que nós, mulheres consigamos ficar atentas

aos sinas para identificar a violência psicológica e quebrar o ciclo.  Qualquer ato agressivo, procure ajuda, seja de pessoas próximas ou

ligando no 180. Você não está sozinha! Denuncie. 

POR MARIA GERALDA GRADUADA EM LETRAS PELA UEG- GOIÁS. ESPECIALISTA EM
PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA E INSTITUCIONAL.EMAIL:ALVESOLIVEIRA.MG@GMAIL.COM 

       Há pouco tempo tive a alegria de conhecer uma escritora sensível e humana cuja obra tem

falado profundamente comigo por suscitar reflexões no campo de gênero, sexualidade e

relações de poder na cultura brasileira. A referida escritora é Mirian Goldenberg, antropóloga e

professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O livro que trago em destaque para

inquietar nosso imaginário é “Uma bela velhice ”.

     Mas como pode a velhice ser bela ou tecermos para ela outros olhares que não sejam

estigmatizados e de desprezo? Por meio deste registro, Mirian nos permite ouvir as vozes

daqueles e daquelas que estão por traz de uma identidade extremamente excluída em virtude da

idade que possuem.

       Mais do que isso, Mirian nos mobiliza a lutarmos pela dignidade dos homens e das mulheres

em processo de envelhecimento em nosso país e também nos desafia a desde já traçarmos um

projeto de vida para que nossa velhice seja bela e feliz. Escolher novos objetivos de trabalho e de

estudo, cultivar bons amigos, dar muitas e boas risadas, superar os medos e aceitar a própria

idade são alguns dos caminhos sinalizados pela autora.

 Assim, lanço o convite para a apreciação de “Uma bela velhice” e também para planejarmos a

última fase de nossas vidas. Perceber o mundo a partir das dores e das problemáticas entorno do

envelhecimento é termos a oportunidade de repensar rejeições e preconceitos que tanto pesam

sobre aqueles e aquelas que simplesmente

são gentes como eu e como você e que desejam continuar como protagonistas de suas histórias,

mesmo diante das limitações que a idade traz. 

        Um abraço virtual e ótima leitura!

dica de leitura
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QUINZE ANOS LEI MARIA DA PENHA
POR LINA REZENDE - MESTRANDA EM DIREITOS HUMANOS PELO PPGIDHUFG. ADVOGADA. BACHARELA EM DIREITO PELA
UNIVERSIDADE DE RIO VERDE. MEMBRO G SEX ; E-MAIL: LINAREZENDE@DISCENTE.UFG.BR.
MARGARETH ARBUÉS - DIRETORA DO CAMPUS GOIÁS -UFG. PÓS-DOUTORA EM  DIREITO E VULNERABILIDADE PELA
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MESSINA - REPUBBLICA ITALIANA. MEMBRO GSEX;  E-MAIL: MARGARETH_ARBUES@UFG.BR

      No último dia 07 de agosto de 2021, a Lei Maria da Penha (lei nº 11.340/2006) completou 15 anos de existência.  Criada para

enfrentar atos de violência física, sexual, psicológica, patrimonial e moral contra a mulher, é considerada pela ONU uma das três leis

mais avançadas do mundo na defesa dos direitos das mulheres, conforme avalia o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas

para a Mulher.

      Assim, a Lei Maria da Penha é um marco, não somente no Brasil como no mundo, contra a violência doméstica, cujo objetivo é dar

às mulheres respostas efetivas, céleres contra seus agressores, principalmente diante da vulnerabilidade que muitas delas se

encontram. O nome lei deve-se à farmacêutica Maria da Penha (atualmente com 76 anos) cuja origem é fruto da sua luta na

condenação de seu agressor, o ex-marido, Marco Antonio Heredia Viveros, por tentar matá-la duas vezes – ficando paraplégica (1983) .

Somente em 2002, houve a condenação, sendo solto em 2004, ao cumprir um terço da pena.

      Cumpre ressaltar que a lei vai além da responsabilização dos agressores, seu texto dispõe de outros dispositivos, como a criação

de políticas públicas de assistência e atendimento humanizado às vítimas e a promoção de programas educacionais com a

perspectiva de gênero e raça. A partir de seu advento, foi possível perceber um maior controle da violência e uma maior humanização

do sistema de justiça criminal e do próprio ordenamento jurídico ao criar e estruturar  delegacias especializadas e juizados criminais

especiais de violência doméstica, erradicando a neutralização do gênero.

      Assim, ao longo de uma década e meia, é oportuno considerar que apesar dos avanços, a sua efetividade tem sido complexa uma

vez que, a violência doméstica e de gênero – podendo ser incluída ainda para a comunidade LGBTQIA+, diante de suas

vulnerabilidades sociais – se vê à mercê de aspectos psicológicos, sociais, raciais e econômicos das vítimas, como uma barreira para

quebrar o ciclo de violência.

"Quando a violência acaba, a vida começa." 
MARIA DA PENHA 

COMO AVANÇARMOS NESSA LUTA?
POR SÔNIA MARIA ALVES DA COSTA, DOUTORA EM DIREITO-UNB, PROFESSORA SUBSTITUTA EM DIREITO, CAMPUS GOIÁS-
UFG, ADVOGADA, INTEGRANTE DE DIVERSOS GRUPOS DE PESQUISA E EXTENSÃO.

      Violência doméstica e familiar é um problema social, motivo pelo qual a sociedade deve se envolver e reconhecer que ameaça a

qualidade de vida e que merece sua intervenção para reverter esse problema, não necessariamente direcionar o foco para o sistema

repressivo. Apenas a legislação não altera a concepção das pessoas e se faz necessário a compreensão de que Lei Maria da Penha foi

concebida e aprovada com o objetivo de prevenir e reprimir a violência doméstica e familiar contra as mulheres e lhes garantir

proteção. Portanto, é competência do Poder Executivo e do Poder Judiciário, com a participação do Ministério Público, implementar

os serviços e medidas que promovam um atendimento qualificado às mulheres. As novidades trazidas pela lei, desde sua instituição,

tem representado um grande desafio, entre os quais a sua efetividade, ampliação do sistema de justiça e segurança pública e

observa-se que ainda é comedido em termos de estrutura em todo o país e um indicativo visível, devido ao baixo número, é a

necessidade de provimento e ampliação das DEAM´s, dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher-JVDFCM, do

atendimento psicossocial, de acolhimento, de saúde, da rede de atenção e proteção, educação, entre outras medidas necessárias e

abrangentes para o atendimento integral às mulheres e meninas, no âmbito municipal, estadual, distrital e federal, nos limites de

suas respectivas competências, para que as mulheres sejam, efetivamente, respeitadas e que possam transpor o ciclo de violência e

conduzir suas vidas com liberdade e autonomia sem o risco de colocar em ameaça a sua vida e/ou integridade física, sexual,

psicológica, moral e patrimonial.

Imagem:  Instituto Maria da Penha
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ENTRE MEDOS E SILÊNCIOS ECOAM VOZES -
MULHERES E MENINAS AFEGÃS.

POR MARIA MEIRE DE CARVALHO - PROFESSORA DA UFG. COORDENADORA DO COLETIVO FEMINISTA GSEX. ASSESSORA DE
GÊNERO, DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS DA UFG, CAMPUS GOIÁS. POETISA. EMAIL: MMEIRE@UFG.BR
VÂNIA DOS SANTOS SILVA - PEDAGOGA E FILÓSOFA COM ESTUDOS NA ÁREA DE GÊNERO E FILOSOFIA E INTEGRANTE DO
COLETIVO FEMINISTA GSEX - UFG-GOIÁS. EMAIL: AIAHIPACIA@GMAIL.COM

      Por que trouxemos à tona a situação das mulheres e meninas do Afeganistão, em Agosto de 2021? Porque o medo tomou conta das

mulheres Afegãs nas últimas semanas, após o Talibã, uma milícia radical – assenhorar-se do país, o Afeganistão, que fica numa posição

político-geográfica estratégica para as negociações dos Estados Unidos entre os países da Ásia. O terror, o medo e as incertezas

assolam essas mulheres e confirma mais uma vez a narrativa histórica de que em situações de conflitos e de guerras as mulheres são as

mais atingidas.

     A junção ente educação religiosa fundamentalista e educação bélica imperialista resultaram na milícia do Talibã que hoje apavora,

assim como, na década de 1990 apavorou mulheres e meninas. Esse regime no passado recente impediu que as mulheres trabalhassem

fora de casa, estudassem, desenvolvessem habilidades artísticas e esportivas, se organizassem politicamente, ou até mesmo que

saíssem sozinhas de casa e retirassem a burca, dentre outras proibições. Por essas e tantas outras opressões, hoje as mulheres temem

o avanço dessas restrições aos seus direitos básicos - que suas vidas sejam completamente controladas por homens do Talibã. As

imagens chocantes de centenas de tentativas de fuga, de manifestações de seus medos nos meios midiáticos de todo o mundo nos

levam a integrar essa rede internacional de solidariedade em defesa dos direitos humanos das mulheres e meninas que permanecem

expostas às violências e subjugações dos soldados. Não podemos deixar de mencionar que a prostituição forçada teve aumento

durante os anos de ocupação dos EUA no Afeganistão. Assim, se faz necessário exigir o fim aos regimes terroristas e banir esse império

que alimenta a indústria armamentista que põe em risco mulheres, meninas e civis no geral.

      Também é urgente desconstruir o discurso ocidental sobre a Ásia e os outros continentes; existe um discurso racista que uniformiza

todas aquelas pessoas como incapazes de pensarem uma forma de governo para si e as identificam enquanto terroristas. Sahraa

Karimi, primeira mulher a ter um doutorado em cinema no Afeganistão, escreveu uma carta aberta para conscientizar o mundo sobre o

impacto do golpe do Talibã no país. A cineasta suplica ajuda e diz: “eles vão tirar os direitos das mulheres: seremos empurradas para

as sombras de nossas casas e de nossas vozes, e nossa expressão será abafada no silêncio”. Continua Karimi “o Talibã nunca foi

legítimo. Reconhecê-lo deu-lhes confiança para voltar ao poder. O Talibã tem brutalizado nosso povo durante todo o processo das

negociações. Tudo o que trabalhei muito para construir como cineasta em meu país corre o risco de acabar”. E como menciona a

ativista Malala Yousafzai “os extremistas demonstram o que mais temem: um livro nas mãos das meninas.”

conheça + 
O Talibã é um grupo fundamentalista que atua no Afeganistão desde os anos 1990. Extremista da religião islâmica, atuam tanto de

forma política quanto militar. A origem do Talibã se deu após a Guerra Afegã-Soviética, que aconteceu de 1979 a 1989. O Talibã é fruto

de intervenções ocidentais. O grupo que o compõe é formado por jovens instruídos tanto pelo aparato de guerra estadunidense

quanto por grupos de extremistas religiosos do Afeganistão, no final da década de 1970, para impedir o avanço do regime comunista

imposto pela União Soviética aquele país.

assista
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HAVA, MARYAM, AYESHA - filme da diretora afegã Sahraa Karimi

O filme é totalmente construído por mulheres afegãs, na frente e atrás das câmeras. E narra a

história de três mulheres grávidas residentes em Cabul, mas de diferentes camadas sociais.  Ele

é um chamado para luta pela liberdade de fazer suas próprias escolhas dentro e fora de casa. 

A diretora recentemente fez um apelo para o mundo que diz "Não entendo este mundo. Não

entendo o silêncio (do mundo). Vou ficar e lutar pelo meu país, mas não posso fazer isso

sozinha. Preciso de aliados como você. Ajude-nos a fazer com que o mundo se preocupe com o

que está acontecendo conosco."

Créditos da foto: Cena de 'Hava,

Maryam, Ayesha' (Reprodução)



MULHERES REAIS 
POR ANA GABRIELA COLANTONI – PROFESSORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS –
CAMPUS GOIÁS. É DOUTORA EM FILOSOFIA E MEMBRO DO COLETIVO FEMINISTA GSEX. 

 Sinara entre histórias contadas e histórias veladas

Sinara Sá sempre navegou no mundo como a Fênix de Conceição Evaristo. Sempre soube do

simulacro da maciez e da dialética do existir. Mas quando se aproximava o receio, não tinha

medo, pois muito deslizou nas pedras da Cidade de Goiás e ilesa saiu. Não sem marcas, mas

fecundante. Fecunda o mundo, não sem perder as penas, mas a cada perda, elas ressurgem

mais brilhantes. 

É assim que vimos seu se redescobrir: como um grito preso, que encontra espaços e jorra em

cada poro de sua pele. No decorrer dos dias a vimos como uma fênix, esfolar-se no preconceito

de sua raça, de sua sexualidade e do seu lugar, mas também como uma fênix, vimos ela deixar

crescer seus lindos cabelos crespos, vivenciar seu amor pelas mulheres e colocar em relevo

aquilo que estava esquecido pelos vilaboenses: a Rua do Capim.

Não poderíamos deixar de falar sobre essa riqueza de vida toda – vivida e que se vive –, então

vamos fazer esse recorte e tentar expressar um pouquinho da história não escrita dessa

mulher, hoje mestre, que decidiu ser sujeito e objeto em seu estudo. 

Nascida na Rua do Capim, decide falar em sua dissertação defendida na UEG de um patrimônio

imaterial não reconhecido, de uma tradição que não está no calendário oficial do município.

Uma tradição criada em torno de uma rua, uma praça – local onde ela nasceu. E então ela nos

mostra que a circularidade local relaciona-se com a circularidade da vida. A Rua do Capim não

é constituída só de concreto, mas é também de afetos. Vidas em torno de uma festa, a festa de

São João Batista. Assim é conhecida a famosa festa do Capim, cujo ápice ocorria em todo dia

23 de junho, antes da pandemia. Não é uma simples festa, mas é um acontecimento de

confraternização, de trocas afetivas e de vivências do sagrado de uma forma muito particular.

Não sei se poderíamos dizer que é uma celebração ecumênica, ou uma espécie de sincretismo

religioso, onde o sagrado e o profano se fundem em risos, mas o fato é que ali se convivem

bem o catolicismo, a umbanda, o candomblé, o kardecismo e o protestantismo. Com reza de

missa, novenas e batismo na fogueira, São João vira Xangô e vai exigir justiça. 

Mas, o tempo urde e as pedras do Carlos, da Cora e da Cidade de Goiás vão batendo na Rua do

Capim e vão clamando por voz e por vez. As chamas da fogueira irradiam luz e mostram que “a

rua é a festa e que a festa é a rua” e que a rua é composta de vidas e de repletos afetos que

extrapolam a materialidade - é assim que a Rua do Capim precisa ser compreendida. A vida da

comunidade circunda a praça e praça abraça as vidas. Assim, é preciso que toda e qualquer

intervenção física seja partilhada com a coletividade e que seja realizado estudos de impacto

da dinâmica dessa circularidade na comunidade. É relevante insistir na figura da fênix, Sinara

ressurge das cinzas e das lutas de outras mulheres que lhe antecederam, suas ancestrais. E

assim a história segue velando memórias, subtraindo histórias e conflitos que não são escritos,

ou que ainda não podem ser descritos. 

Conflitos que deixam rastros absorvidos por toda a sociedade vilaboense. Histórias, memórias,

afetos e conflitos que se voltam para a Rua do Capim e nela se expande para a resistência e re-

existência de Sinara. A água do batismo vira fogo de luta, a força da festa vira sopro de vida e

esperança. Destaque para as memórias registradas por Sinara, a história dos afetos, a história

dos conflitos não contados. O sonho é que as vivências da imaterialidade virem matéria e que

no futuro a festa de São João da Rua do Capim seja reconhecida como patrimônio imaterial

dessa Vila, para que um dia ela se torne mais inclusiva e Boa.

GOSTO DO MAR

Depois que mudei para areia, o mar me faz

sereia.

Sereia de mim, de nós.

Os coqueiros são pessoas que trouxe

dentro de mim, não quero esquecê-las 

E Vê-las verdes balançando ao vento é

como vivê-las

LAR

O horizonte dentro do céu é infinito

estrelar. 

É orum é ifá.

Escolhi este lar para descansar meus

passos.

Embalar minhas letras por entre os astros.

Desenhar no barco de minha alma histórias

encontradas.

POEMAS

ASAS NA VOZ 

Aboca da alma por muito tempo calada

Em expressões e palavras de coragem 

Ousada a língua letra de preta,

Tinta azul é sangue nobre-africano.

Rainha dos versos, dona de mim 

minha estrada eu sou

Voz potência ergue letra na latência 

Falou e  disse mulher, falada 

Aqui dentro ecoa a vontade de esquecer

a patroa 

Que exigia com o barulho o silêncio

Lavar as letras, limpar o caderno

Faxinar o vocabulário 

Silêncio.

Mulher, você precisa do salário

Campainha toca, abro a porta 

Era então a Poesia dizendo: Venha

mulher, 

a escrita corta 

Desejos da lírica livre drão.

o passado em refrão.

Escrita é asa, de voar fora do avental.

Vem mulher, você é vendaval.
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POR SINARA DE
SÁ - MESTRE
EM HISTÓRIA.
MEMBRO DO
COLETIVO NIM
E COLETIVO
FEMINISTA
GSEX.



Afinal, quem foi Rosa Gomes?
 Em terras tupinambás, bem longe do litoral, em tempos idos emergiu Rosa, uma mulher potente, apenas Rosa “preta-mina”, mulher

escravizada trazida pelo comércio de pessoas do continente africano no século XVIII. Em meio ao sofrimento Rosa resistiu e lutou por si

e por seus familiares. 

Para Salles (1992), as explorações auríferas nas terras dos Guayazes a partir de 1725 atraíram muita gente do atlântico português.

Estima-se que existiam cerca de 10.000 escravos (1725) e 19.889 (1804). Dentre esses números, uma Rosa.  

 Certamente, o nome e o sobrenome outorgado à Rosa Gomes tenham sidos dados por um homem branco, heterossexual, cristão,

acumulador de riquezas e dominador de vidas pretas. A história não registrou maiores informações sobre Rosa Gomes e sua luta; não

foi possível precisar a sua procedência exata, nem a data do seu nascimento. “Preta-mina” era um dos grupos de classificação das

pessoas trazidas para a América, ou seja, designava a procedência de alguém, mas dado a generalização desses grupos, cada um deles,

abarcava muitos grupos étnicos, esse foi o caso do grupo de “mina”. Não podemos precisar onde desembarcaram Rosa Gomes. É certo

que Rosa fez uma viagem que a trouxe para o interior do país, especificamente, para Vila Boa de Goiás, no Centro Oeste do Brasil. 

 Registros históricos apontam que Rosa Gomes juntou recurso suficiente para comprar a liberdade de quatro pessoas escravizadas,

sendo que duas delas eram do seu núcleo familiar: a mãe e o filho. A partir desse dado sabemos que ela não foi separada de sua mãe

ao chegarem no Brasil. Com respeito ao filho, não há informações se ele nasceu em continente africano ou na colônia; se era filho de

homem escravizado ou de colonizador.

 O caso de Rosa Gomes foi descrito pelo historiador Paulo Bertran (1996, p.23-24), “[...] a mesma foi escrava do alferes José Gomes de

Barros. Bem conhecida naquele tempo [...], a escrava diligente havia juntado pecúlio para comprar quatro escravos a crédito, incluindo

uma mãe e filho”. Bertran (1996), aponta que o alferes, seu senhor, não ajustava um preço justo para que ela comprasse a sua

liberdade. Por crueldade, o alferes desferia valores irreais, exorbitantes, com a nítida intenção de que Rosa não conseguisse o volume

do numerário pedido. O governador da Capitania de Goiás, Luís da Cunha Menezes, “interveio na pendenga, forçando José Gomes de

Barros a contratar com justeza a alforria da escrava, apontando-lhe vilmente incorrer em ludibrio de sua honra e do caráter de alferes

da companhia de nobreza por agir erradamente com a serva”. Assim, é possível sinalizar que Rosa Gomes se insere entre as mulheres

que lutaram incansavelmente por sua alforria, como também pela de seus familiares. 

 Não sabemos como transcorreu a vida de Rosa Gomes após gozar de sua liberdade formal, mas seu nome consta na lista de mulheres

libertas. Sua luta por liberdade ecoou e hoje essa mulher libertária dá nome ao “Pasquim Feminista”.  
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 P Á G I N A  0 6       P A S Q U I M  F E M I N I S T A O s  t e x t o s  s ã o  d e  i n t e i r a
r e s p o n s a b i l i d a d e   d a s  a u t o r a s

CLASSIFICADOS 

UMA ROSA FLORECE ENTRE NÓS

PROCURA-SE: DIREITOS REPRODUTIVOS

DAS MULHERES!!

VISTO POR ÚLTIMO: NUNCA NA HISTÓRIA

DESTE PAÍS.

RECOMPENSA: LIBERDADE E AUTONOMIA.

VENDE-SE: CONGRESSO NACIONAL QUE

NÃO REPRESENTA AS MULHERES.

NEGOCIAR COM:  DEPUTADA  ELEITA EM

2018, E AUTORA DE NOVE PROPOSIÇÕES

QUE TENTAM CRIMINALIZAR O ABORTO.


