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PROJETO  DAS FACULDADES  

MAGSUL /FIP MAGSUL 
2019 

(x ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (   ) EXTENSÃO 

Título: “ COMO COMBATER O FEMINICIDIO NA REGIÃO DE FRONTEIRA – 
VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER –Palestrante Dra. ARIADNE LAUSEN E 
SOLDADA DA POLICIA MILITAR JULIANE DE OLIVEIRA 
 Área temática: Direitos Humanos 

2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

               O dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das 
mulheres (principalmente nos EUA e Europa) por melhores condições de trabalho e 
direitos sociais e políticos, que tiveram início na segunda metade do século XIX e se 
estenderam até as primeiras décadas do XX. No dia 8 de março de 1857, trabalhadores de 
uma indústria têxtil de Nova Iorque fizerem greve por melhores condições de trabalho e 
igualdades de direitos trabalhistas para as mulheres. O movimento foi reprimido com 
violência pela polícia. Em 8 de março de 1908, trabalhadoras do comércio de agulhas de 
Nova Iorque, fizeram uma manifestação para lembrar o movimento de 1857 e exigir o voto 
feminino e fim do trabalho infantil. Este movimento também foi reprimido pela polícia. No 
dia 25 de março de 1911, cerca de 145 trabalhadores (maioria mulheres) morreram 
queimados num incêndio numa fábrica de tecidos em Nova Iorque. As mortes ocorreram 
em função das precárias condições de segurança no local. Como reação, o fato trágico 
provocou várias mudanças nas leis trabalhistas e de segurança de trabalho, gerando 
melhores condições para os trabalhadores norte-americanos. 
              Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou 
decidido que o 8 de março passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", em homenagem 
ao movimento pelos direitos das mulheres e como forma de obter apoio internacional para 
luta em favor do direito de voto para as mulheres (sufrágio universal). Mas somente no ano 
de 1975, durante o Ano Internacional da Mulher, que a ONU (Organização das Nações 
Unidas) passou a celebrar o Dia Internacional da Mulher em 8 de março. 

             O objetivo desta data não é apenas comemorar, mas 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.  

3 OBJETIVOS 

 Conscientização da Luta da Mulher por Igualdade de Direitos 

 Valorização da Mulher na Região de Fronteira 

22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 
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