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8 de mar
ço: Dia Internacional
março:
da Mulher
Mulher.. Você sabe por quê?
Afaste o perigo da dengue
O combate à dengue é responsabilidade de todos nós. Se
cada um fizer sua parte, vencemos a doença.São providências pequenas com resultados enormes. Veja as dicas:
• Caixas d’água e tonéis: lave as paredes internas com
bucha e sabão. E mantenha tampado.
• Vasos de plantas: escorra a água dos pratos e preencha
os espaços vazios com areia.
• Tampas de garrafa, cascas de ovos, sacos plásticos: jogue dentro de um saco de lixo, feche e entregue aos garis.
• Garrafas de vidro ou de plástico: o melhor é colocar no
lixo. Se guardar, deixe de cabeça para baixo.
• Ralos em cozinhas, banheiros e áreas de serviço: verifique se há entupimentos e mantenha todos tampados.
• Lixeiras: mantenha as tampas no lugar certo e os sacos
de lixo bem fechados.
• Montes de entulho: livre-se deles da forma correta. Se
não puder, cubra-os completamente.
• Vasilhas de água para animais: lave com bucha e sabão
em água corrente, uma vez por semana.
• Vasos sanitários: tampa sempre fechada. Pouco usado,
dê sempre descarga.
• Lajes: elimine qualquer volume de água acumulada, por
menor que seja.
• Bandeja externa de geladeira: retire sempre a água e
lave com água e sabão.
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8 de março foi escolhido como Dia Internacional da
Mulher porque, nesta data, em 1857, operárias de uma
fábrica de tecidos de Nova Iorque começaram uma greve que terminou em tragédia. Elas ocuparam as instalações e reivindicaram melhores condições de trabalho:
redução da jornada para 10 horas (as fábricas exigiam
16), equiparação de salários (mulheres recebiam até um
terço do pago aos homens, para executar mesma função) e tratamento digno. A manifestação foi reprimida
com violência. Trancadas dentro do edifício, que foi incendiado, 130 foram carbonizadas
Depois de 13 anos, em 1910, surgiu esta homenagem.
E apenas em 1975 foi oficializada pela Organização das
Nações Unidas, a ONU. Mas ela não serve apenas para
comemorar. Há conferências, debates e reuniões que
discutem o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para acabar com o preconceito e a desvalorização.
No Brasil, é importante o dia 24 de fevereiro de 1932.
Nesta data foi instituído o voto feminino. As brasileiras
conquistavam o direito de votar e serem eleitas para
cargos no Executivo e Legislativo.
Outras conquistas importantes das mulheres:
1788 — Francesas reivindicam participação política
1840 — Luta por direitos iguais nos Estados Unidos
1859 — Movimento pela igualdade alcança a Rússia
1862 — Mulheres votam pela primeira vez na Suécia
1865 — Criada a Associação das Mulheres Alemãs
1866 — John S. Mill exige voto para mulheres inglesas
1869 — Associação para Voto nos Estados Unidos.
1870 — Acesso aos cursos de Medicina na França
1874 — Japão cria primeira escola normal para moças
1878 — Rússia cria universidade feminina
1901 — Franceses defendem o direito de voto
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