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MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE A MANUELA D’ÁVILA 

 
A FENASPS vem externar sua solidariedade à Camarada MANUELA D’ÁVILA, vítima 

de ataques e ameaças sérias contra sua vida e de sua filha.  

O Brasil passou da fase doentia para a fase da psicopatia que apresenta séria ameaça, não 

só a democracia, mas também à vida de quem se opõem a este desgoverno do milicianismo 

teocrático.  

Somos reféns do ignorantismo negacionista que permite a morte de mais de 470 mil 

pessoas porque um presidente com sérios desvios de caráter se considera o imperador da 

sabedoria ignóbil. Mas o que mais choca é que seus seguidores, também com capacidade 

cognitiva limitada, seguindo orientações da tropa do ódio e da rachadinha, avocam para si o 

direito de agredir impunimente a todos aqueles e aquelas que ousam questionar as aberrações 

irracionais do fascista genocida. 

Pasmem, a filha de Manuela D’ávila, Flavia, de apenas cincos anos, está sendo ameaçada 

de estupro pelas posições políticas firmes da mãe, que defende um país melhor e mais justo para 

todos e todas. Por mais que a Polícia gaúcha diga que está investigando, causa-nos espanto a 

demora em identificar e inquirir quem se atreveu a cometer tais ameaças. 

Se casos como este ficarem impunes, como faremos para nos proteger da barbárie 

fascista?  Como defender a vida que se esvai pelas ações do presidente genocida? 

Não vamos ceder um milímetro em nossas posições em defesa da vida, do fim da 

pobreza, do Auxílio Emergencial digno, da Saúde Pública gratuita e de qualidade, da Educação 

Pública includente, do antirracismo e do Direto democrático de se opor a quem destrói vidas e 

submerge este país nas trevas anti-civilizatórias. 

 

Fascistas não passarão. Fora Bolsonaro e Mourão! 
 

Manuela e Flávia, tenham nossa Solidariedade e Respeito! 
 

 
Brasília, 05 de junho de 2021 

 
Diretoria Colegiada da FENASPS   


