
  Algumas Mensagens recebidas 
Minhas caras, 

Quero deixar aqui registrada minha homenagem para essas 

Grandes Mulheres que engrandecem e contribuem 

ostensivamente com a causa da Supremacia Feminina, se sintam 

minhas queridas homenageadas, pois vocês são responsáveis 

pelo plantio e germinação de mais do que uma tendência, um 

modo/estilo de vida eficiente, onde de fato homens melhores 

estão por aí circulando entre nós. Desejo mais dezenas de anos a 

esse boletim inspirador, feito e agora comandado por mulheres 

inspiradas, 

Viva a Supremacia Feminina!!!   MARIA EDUARDA 

 

Parabéns pelos 9 anos de Boletim! Viva a Supremacia Feminina. 

As Mulheres que mostram para o mundo a importância da 

classe, reconhecimento da força, habilidade no gerenciamento 

de multi-tarefas e porque não um Viva aos homens que fazem 

parte disso reconhecendo o valor e o poder das Mulheres? Que 

venham mais e mais anos...10, 15, 20 anos de Boletim e que cada 

vez mais Mulheres se sintam reconhecidas, amadas, paparicadas, 

respeitadas, veneradas!!!!  

Beijo da Imperatrice Beatriz 

 



  Algumas Mensagens recebidas 
Caríssimas, sinto-me feliz em poder difundir a filosofia da 

Supremacia Feminina e ver o resultado nesses 9 anos de boletim, 

e agora assumir como Guardiã das Leis da Ordem. Viva a 

Supremacia Feminina. Lady Sofia Zanon 

 

Parabéns e obrigado pelos serviços prestados a todas nós Viva a 

Supremacia Feminina Miriam 

 

Poxa já 9 anos, como passou rápido, pois é muito 

bom...parabéns a todas nós por termos essa ferramenta para 

divulgar e exaltar as Mulheres Viva a Supremacia Feminina! 

MARA 

 

Que muitos anos ainda possam vir com boas informações...Viva a 

Supremacia Feminina! CIDA 

 

A Supremacia Feminina está cada vez mais evidente e mais e 

mais Mulheres assumindo sua posição com conquistas a cada 

dia, pois a luta é dura e desigual, mas estamos avançando, 

continuem com o Boletim. Saudações Matriarcais.  PRISCILA 

 

Viva e Viva, nesta data querida, muitos ainda por vir Viva a 

Supremacia Feminina. Beijos Pamela 



  Algumas Mensagens recebidas 
 

Temos muito que comemorar pois não foi fácil chegar até aqui e 

ainda há muito a fazer, juntas somos mais fortes...Viva a 

Supremacia Feminina....Saudações da Paloma 

 

Saudações Matriarcais e muitos vivas para esse nosso boletim 

que exalta as Mulheres e mostra que tudo é possível, basta que 

continuemos essa luta...Viva! PAOLA 

 

E mais um ano se passou e estamos comemorando agora o 9, 

foram muitos boletins com notícias que nos 

engrandecem...parabéns a todas. Margarida 

 

Olha nós de novo comemorando mais um ano, que bom, 

parabéns a todas envolvidas nesse projeto, Saudações 

Matriarcais. Penélope 

 

Então agora temos que continuar batalhando para conseguir 

mais espaço, mais postos de trabalho, mais conquistas, mais 

exposição na mídia, mais e mais, e mais.... vamos em frente 

juntas para cumprir nossa jornada árdua de combater a 

desigualdade e transformar esse mundo que os homens 



  Algumas Mensagens recebidas 
deixaram um caos...vamos a luta meninas. Viva a Supremacia 

Feminina. 

 

Parabéns a todas, Viva a Supremacia Feminina. Fátima 

 

Boa sorte nos próximos 9 anos e vamos que vamos. Viva a 

Supremacia Feminina.  Renata 

 

Viva a Supremacia Feminina e em busca de mais notícias sempre, 

para colaborarmos com o Boletim.  Vera 

 

Saudações meninas, vamos continuar na luta para mostrarmos 

ao mundo do que somos capazes....Viva a Supremacia Feminina. 

Lucia 

 

Para frente e para o alto, vamos juntas conseguir nosso 

objetivo...Viva a Supremacia Feminina. Claudia 

 

Continuem contando com minhas colaborações, por muitos anos 

ainda vamos incomodar e mostrar tudo que podemos.. e é 

muito. Viva a Supremacia Feminina. ALINE! 

 



  Algumas Mensagens recebidas 
Vamos colaborar ainda mais para vermos circulando as boas 

noticias envolvendo grandes Mulheres. Viva a Supremacia 

Feminina Rita 

 

E assim se passaram 9 anos, e muita coisa aconteceu, evoluiu 

nosso boletim, e lembrar do ppt dos primeiros anos, tudo ainda 

muito rudimentar e hoje numa plataforma eletrônica fantástica, 

uma verdadeira revista eletrônica destacando nossas 

notícias...está muito bom mesmo. Parabéns e obrigada a todas. 

Viva a Supremacia Feminina. MONICA 

 

muito obrigado a todas que fazem esse boletim e nos dão 

material para refletir toda hora sobre nossa posição de homem 

na sociedade. Fico feliz de ter um boletim especifico como esse 

para mostra do que as mulheres podem...e elas podem 

muito...recebam minhas humildes homenagens! Viva a 

Supremacia Feminina hoje e sempre. Silva 

 

Parabéns meninas, muito obrigado por tudo e continuem 

sempre assim  Marcos 


