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Título: Mulheres da Fronteira: Ação Social em Comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher e ao Contra Violência a Mulher  

Área temática: Patrimônio Histórico Cultural  
Data: 18/03/17 

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. A fim de conscientizar a população brasileira e 
paraguaia, sobre a importância da valorização da mulher, as Faculdades Magsul realizará a 
ação social em prol da causa, comemorar uma data tão importante e realizar ações que 
valorizem a autoestima feminina, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a saúde da 
mulher, entre outras, são medidas necessárias para a valorização das mulheres da 
fronteira. 
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