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           Dia da Mulher é comemorado hoje 

oje, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. A data foi oficializada 

pela Organização das Nações Unidas em 1975, mas é comemorada 

desde o início do século XX. A reivindicação das mulheres por melhores 

condições de trabalho e igualdade remonta às campanhas e movimentos nos 

Estados Unidos e na Europa. Imaginando a construção de uma linha do tempo 

dos primeiros "dias das mulheres" que surgiram no mundo, ela começaria 

possivelmente com a grande passeata das mulheres em 26 de fevereiro de 

1909, em Nova York, quando naquele dia, cerca de 15 mil mulheres 

marcharam nas ruas da cidade por melhores condições de trabalho. Ali teria 

sido celebrado pela primeira vez o "Dia Nacional da Mulher" americano.   

 

Enquanto isso, 

também crescia na Europa 

o movimento nas fábricas. 

Em agosto de 1910, a 

alemã Clara Zetkin propôs 

em reunião da Segunda 

Conferência Internacional 

das Mulheres Socialistas a 

criação de uma jornada de 

manifestações. Em 1917, houve um marco ainda mais forte daquele que viria 

a ser o 8 de Março. Naquele dia, um grupo de operárias saiu às ruas para se 

manifestar contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, movimento que seria 

contribuiu para o início da Revolução Russa. O protesto aconteceu em 23 de 

fevereiro pelo antigo calendário russo - 8 de março no calendário gregoriano, 

que os soviéticos adotariam em 1918 e é utilizado pela maioria dos países do 

mundo hoje. 
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Nessa significativa data, a Diretoria da SOAMAR-CE homenageia as 

mulheres guerreiras e trabalhadoras das famílias soamarina e naval, que 

diante de situações críticas e desfavoráveis, enfrentam os desafios da vida 

com sabedoria e responsabilidade, sem perder a beleza e a ternura, 

merecendo o respeito e a consideração de todos. 

                                                                            Fonte: BBC-Brasil, SOAMAR-CE 

 

 

                                                          


