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Trata o feminismo como uma palavra de
ordem na luta da mulher contra a
desigualdade no mercado de trabalho e
salarial, contra o homem machista que
continua praticando violencia domestica.
Mulheres em guerra mostra um olhar
critico e indagativo sobre a problematica
vivenciada pelas mulheres que ainda sao
vitimas de violencia domestica. A
sociedade e conivente com essa cultura
machistas perpetuada que impoe separacao
clara dos papeis entre homens e mulheres.
Ainada na tenra idade, as mulheres sao
orientadas a discernir a sua identidade
sexual
menina e menina, menino e
menino, nao se misturam. E, assim, a
mulher fica adulta relegada a uma segunda
categoria de genero - o sexo feminino.
Mulheres em Guerra mostra que a mulher
ao se interessa por um homem, ela nao
mede consequencias, como a jovem
Clarissa que deste os tempos que ela era
noiva de Lucas Walfrido ja tinha interesse
em Julio, amigo de infancia do entao
noivo. Quando Lucas foi assassinado num
assalto, a protagonista decidiu investir
seducao em Julio Cesar, o dono do Bistro
Copacabana. Ambientada em Copacabana,
Clarissa passa fazer do Bistro o ponto de
encontro das feministas ativistas, mantendo
a mistura de romance e amizade com Julio.
Entregue a paixao arrebatadora, Clarissa
presenteia a Julio com uma passagem para
ele ir com ela para Paris. Clarissa tornou o
ambiente do Bistro o ponto de encontro das
feministas - celebridades, artistas, atrizes, e
outras mulheres bem-sucedidas que
aderiram ao feminismo para apoiar os
valores feministas. Clarissa, nao dizia, mas
ela tornou ali nao so o ponto de encontro
entre as feministas, mas um ensaio para o
grande espetaculo de amor e seducao
planejado por ela. Apresenta uma visao
critica sobre a situacao crucial da mulher
na sociedade machista, e a busca de uma
solucao que pudesse outorgar direitos para
minimizar a desigualdade da mulher no
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mercado de trabalho e combater a violencia
domestica. Nao bastavam campanhas
feministas nas redes sociais, haveria de as
mulheres irem para as ruas ter um contato
direto com as demais mulheres. Planos e
metas para alcancar o proposito da luta das
mulheres ser tratado como quem um
negocio e, assim, arregimentar mulheres
talentosas para aderirem ao feminismo
ativista e liderar os movimentos em todas
as regioes e, juntas, chegarem ao
Congresso Nacional para reivindicar apoio
aos valores feministas na luta por igualdade
no mercado de trabalho, direito ao corpo,
direito ao aborto, direito a protecao, direito
a defesa da igualdade racial, direito a um
numero de cotas de empregos e cargos
comissionados (por lei) para as mulheres,
na ordem de cinquenta por cento dos
numeros de vagas de empregos e cargos
comissionados oferecidos no mercado de
trabalho.
Mostra a necessidade de
valorizar o feminismo ativista para que a
revolucao das mulheres tenha exito na luta
contra homens machistas que se e tornar
submissa a mulher e ate mata-la no lar doce
lar.
Nao importa a classe social
mulheres ricas ou pobres
todas sao
chamadas a luta para combater o assedio
moral, o assedio sexual, a violencia sexual
e a violencia domestica, porque nenhuma
mulher esta isenta de ser agredida e
assassinada por seu marido. Tirar o homem
machista da posicao central da sociedade
requer estrategia de guerra e uniao das
mulheres. Mostra que toda mulher podera
vir ser a proxima Presidenta do Brasil, a
Governadora de seu Estado, Senadora da
Republica, Deputada Federal, e a ser a
Vereadora do seu bairro ou de sua
comunidade, porque toda mulher e capaz.
Nao e porque crescera num ambiente em
que a mulher e relegada a uma posicao
secundaria que deva continuar sendo
apenas uma mulher para servir sexo ao
homem e procriar. Mulheres em Guerra
apresenta propostas de acao para ampliar
formas de comunicacao e de integracao
entre todas as mulheres para um maior
fortalecimento no combate do inusitado: o
homem machista que comete violencia
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domestica. A forca fisica do homem nao
sobrepoe a inteligencia, os sentidos e
astucia da mulher
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