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O 8 de março de 1857 ficou registrado como um dia 
dramático na história da humanidade. Naquela data, 
129 mulheres de uma fábrica têxtil de Nova York, nos 
Estados Unidos, paralisaram suas atividades e cruza-
ram os braços exigindo uma jornada de dez horas de 
trabalho diário.  Trabalhavam 16 horas por dia.

Foi a primeira greve norte-americana conduzida 
unicamente por mulheres. As operárias foram violen-
tamente reprimidas pela polícia e refugiaram-se nas 
dependências da fábrica.

Os patrões e a polícia trancaram as portas da fá-
brica, atearam fogo, e as operárias foram queimadas 
vivas. 

A II Conferência Internacional Socialista, realizada 
em 1910 em Copenhague aprovou uma resolução 
que estabeleceria o dia 8 de março como o marco da 
luta pelo reconhecimento dos direitos da cidadania 
feminina.

Com o decorrer do tempo, a data passou a ser co-
memorada em vários países do mundo, mas somente 
em 1975 foi oficializada pela Organização das Nações 
Unidas como o Dia Internacional da Mulher.

A luta pela emancipação das mulheres deve ser 
uma luta de todos e não apenas das mulheres. A nossa 
luta é por uma sociedade sem discriminação e com 
respeito às diferenças.

Emancipação da mulher: uma luta de todos/as!

“Temos o direito de ser iguais sempre que as 
diferenças nos inferiorizam. Temos o direito de ser 

diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”.
Nossa homenagem a todas as mulheres, em especial, às lutadoras da nossa categoria, que não se 

deixam vencer pelas adversidades nem perdem a ternura.

. Fim da violência doméstica

. Igualdade de oportunidades e de salários 

. Punição para assédio moral e sexual

. Mais mulheres nos cargos de chefias

. Direito ao aborto legal e seguro 

. Respeito às diferenças

(Texto do diretor Américo dos Santos Filho)


