
As comemorações do 8 de março estão mundialmente vin-
culadas às reivindicações femininas por melhores condições 
de trabalho, por uma vida mais digna e sociedades mais 
justas e igualitárias. Essa luta é antiga e contou com a força 
de inúmeras mulheres que nos vários momentos da história 
da humanidade resistiram ao machismo e à discriminação.

É a partir da Revolução francesa, em 1789, que 
as mulheres passam a atuar na sociedade de for-
ma mais significativa, reivindicando a participa-
ção política e a igualdade de direitos entre os sexos.

Em 1819, depois de um enfrentamento em que a polícia 
atirou com canhões contra os trabalhadores, a Inglaterra 
aprovou a lei que reduzia para 12 horas o trabalho das 
mulheres e dos menores entre 9 e 16 anos. Foi também 
a Inglaterra o primeiro país a reconhecer, legalmen-
te, o direito de organização dos trabalhadores. O parla-
mento inglês aprovou, em 1824, o direito de livre asso-
ciação e os sindicatos se organizaram em todo o país.

Foi no bojo das manifestações pela redução da jornada 
de trabalho que 129 tecelãs da Fábrica de Tecidos Cotton, 
em Nova Iorque, cruzaram os braços e paralisaram os tra-
balhos pelo direito a uma jornada de 10 horas, na primeira 
greve norte-americana conduzida unicamente por mulhe-
res. Violentamente reprimidas pela polícia, as operárias, 
acuadas, refugiaram-se nas dependências da fábrica. No 
dia 8 de março de 1857, os patrões e a polícia trancaram 
as portas da fábrica e atearam fogo. Asfixiadas, dentro de 
um local em chamas, as tecelãs morreram carbonizadas.

Durante a II Conferência Internacional de Mulheres, reali-
zada em 1910 na Dinamarca, a famosa ativista pelos direi-
tos femininos, Clara Zetkin, propôs que o 8 de março fosse 
declarado como o Dia Internacional da Mulher, homenage-
ando as tecelãs de Nova Iorque. Em 1911, mais de um mi-
lhão de mulheres se manifestaram na Europa. A partir daí, 
essa data começou a ser comemorada no mundo inteiro.

8 de março:
Dia de luta das MULHERES

Já há muitos anos, diversos movimento de mulheres, femi-
nistas e organizações política realizam a Marcha Mundial 
das Mulheres na cidade de São Paulo.

Essa movimentação acontece em outros tantos países. A 
articulação nacional se iniciou no 1º Fórum Social Mundial, 
na cidade de Porto Alegre/RS, no ano de 2001.

A Marcha tem a proposta de colocar para a sociedade os 
avanços conquistados pela mobilização das mulheres e as 
políticas e direitos que necessitam de avanços para se ga-
rantir mais igualdade e liberdade às mulheres.

Neste sentido, a denúncia da grande exploração das mu-
lheres pelas empresas e pelo capitalismo como sistema 
econômico está sempre presente nas manifestações de 
8 de março.

Este é um momento importante de ir às ruas denunciar as 
mazelas que sofrem as mulheres, junte-se a esta luta.

Marcha Mundial das Mulheres em 
São Paulo
Data: 08/03/2014 (sábado)
Horári: 09h
Concentração: MASP

Mulheres 
nas ruas
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O sindicato porpõe às mulheres 
radialistas uma reflexão do papel 
desempenhado por elas no local de 
trabalho.
É preciso denunciar as gritantes 
desigualdades e as discriminações 
a que são submetidas diariamen-
te. Como abuso moral e sexual, 
diferença salarial com relação ao 
homem no exercício da mesma fun-
ção, falta de ascensão a cargos de 
chefia. Precisamos dar um basta.

Nesse sentido, a diretoria colegiada 
do Sindicato dos Trabalhadores em 
Rádio e Televisão do Estado de São 
Paulo faz um apelo às mulheres ra-
dialistas para que compareçam às 
assembleias regionais e estaduais 
para sugerir reivindicações na pauta 
a ser aprovada na abertura da Cam-
panha Salarial. Além de ajudar na to-
mada de decisão se fechamos ou não 
a convenção coletiva, na medida que tivermos  propostas 
do patronal. Não deixe que os outros decidam por vocês.

M A I S  M U L H E R E S  N A 

A S S E M B L E I A 

Sindicato dos Radialistas de SP já conquistou  algumas 
importantes reivindicações das mulheres, como o auxí-
lio creche e a licença para trabalhadoras que adotam 
filhos.
Como prevê a cláusula 38º da convenção coletiva do 
radialista de SP ,empresas com mais de 20 trabalhado-
ras radialistas e com idade acima  de 16 anos deverão 
manter creches em suas dependências, assinar con-
vênios com creches autorizadas ou pagar à cada mãe 
radialista o valor mínimo de 261,72 , por filho(a) até a 
idade de 6 anos, referente ao ressarcimento de despe-
sas com creches ou babás contratadas com registro em 
Carteira Profissional.

Mães trabalhadoras que adotarem judicialmente crian-
ças com até oito anos de idade também são contempla-
das na convenção coletiva, que prevê, na sua cláusula 
20ª, a  licença para empregada adotante.

Nossas conquistas podem e devem aumentar mais, em 
especial para as mulheres, por isso, a participação des-
sas mulheres nas assem-
bleias é fundamental para 
avançarmos nas lutas, 
sempre!

Conquistas para as Mulheres

15/03/2014 (sábado)  - a partir das 9h  - Sede do Sindicato 
Rua Conselheiro Ramalho, 992  São Paulo

NENHUM DIREITO A MENOS,
 AVANÇAR RUMO À NOVAS CONQUISTAS!


