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Assunto: congratulações pelo dia internacional das mulheres.

O dia  intenacional  das  mulheres  é  comemorado no dia  08 de 

março, contudo são poucos os que sabem como surgiu essa tão merecida 

data.

O Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março, 

sendo que tem como origem as manifestações de grupos femininos russos 

por melhores condições de vida e  trabalho e contra a entrada da Rússia 

czarista na Primeira Guerra Mundial. Essas manifestações marcaram o início 

da Revolução de 1917. Porém, a ideia de reservar um dia da mulher já havia 

aparecido desde os primeiros anos do século XX, nos Estados Unidos e na 
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Europa, em meio as lutas de mulheres por melhores condições de vida e 

trabalho, bem como pelo direito de voto.

Muitos outros protestos foram feitos, e um que se destacou foi o 

de 1908, onde 15.000 mulheres marcharam sobre a cidade de Nova Iorque 

exigindo a redução da carga horária, melhores salários e o direito de voto. 

Assim, o primeiro Dia Internacional da Mulher seguiu-se em 28 de fevereiro 

de 1909 nos Estados Unidos após uma declaração do Partido Socialista da 

América. 

Em 1910, ocorreu a primeira conferência internacional sobre a 

mulher  em Copenhague,  dirigida pela  Internacional  Socialista,  quando foi 

aprovada a proposta da socialista alemã Clara Zetkin, de instituição de um 

dia internacional da Mulher, embora nenhuma data tivesse sido especificada. 

No ano seguinte, o Dia Internacional da Mulher foi celebrado em 

19 de março, por mais de um milhão de pessoas, na Austrália, Dinamarca, 

Alemanha  e  Suiça.  Dias  depois,  o  que  levou  mesmo  a  essa  data  ser 

comemorada mundialmente foi a tese do incêndio provocado na fábrica da 

Triangle Shirtwaist, que também ocorreu em Nova Iorque, em 25 de março 

de 1911. Onde foi registrada cerca de 146 mortes. Segundo relatos, cerca de 

129 trabalhadoras foram trancadas e queimadas vivas. O incêndio da fábrica 

Triangle, até 11 de setembro de 2001, foi o pior incêndio da história de Nova 

Iorque.

Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na 

maioria  dos  países,  realizam-se  conferências,  debates  e  reuniões  cujo 

objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para 

tentar  diminuir  e,  quem  sabe  um  dia  terminar,  com  o  preconceito  e  a 

desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem, 

em  muitos  locais,  com  salários  baixos,  violência  masculina,  jornada 

excessiva  de  trabalho  e  desvantagens  na  carreira  profissional.  Muito  foi 

conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nesta história.

Diante  da  proposição,  esta  Casa  de  Leis,  em  nome  do  povo 
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itapoaense,  presta  a  justa  homenagem,  como  forma  de  reconhecer  a 

importância da tão louvável e sublime presença das mulheres em nossas 

vidas e sociedade.

É a Moção.

Câmara de Vereadores de Itapoá, em 08 de março de 2013.
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