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Aniversariantes
Hoje: Camila Oliveira de Sousa Sar-
dagna (Eunápolis) Liliana Kelsch Sar-
mento (16ª Vara), Roberto dos Santos 
Sousa (NUCJU) e Osvaldo Miranda 
Soares (Vitória da Conquista). Ama-
nhã: Alda Geane Barbosa Guimarães 
de Queiroz (Teixeira de Freitas), Jaci-
ra Silva Brandão (11ª Vara), Roselias 
Bento da Rocha Bouzas (SECAD), Pa-
tricia de Araujo Brito (Jequié), Diogo 
Barbosa e Silva (14ª Vara) e Nilcélia 
da Silva (ÁQUILA). Domingo: Marce-
lo Brega Pessoa (Jequié). Segunda-
feira: Adriana de Freitas Abbehusen 
(NUCRE), Filipe Aquino Pessoa de 
Oliveira (Feira de Santana), Juliana 
Lima Nishida (Turma Recursal), Ne-
fertiti Fialho da Costa Andrade (21ª 
Vara) e Marcela Bastos Barbalho No-
gueira (SECAD).

Parabéns!!!

O Dia da Mulher 
No dia 8 de março de 1857, na cidade 

de Nova York, essas mulheres se uniram 
e fizeram um grande protesto em prol da 
redução da jornada de trabalho para dez 
horas (as fábricas exigiam até 16 horas 
de trabalho diário para elas), equipara-
ção de salários (as mulheres chegavam 
a receber até um terço do salário de um 
homem para executar o mesmo serviço) 
e tratamento digno dentro das fábricas. 

Esse evento foi o primeiro a causar im-
pacto na sociedade e por ser um marco 
do movimento estipulou-se o 8 de março 
como dia Internacional das Mulheres.

Muitas pessoas creditam o dia da mu-
lher ao incêndio da fábrica têxtil da Trian-
gle Shirtwaist na cidade de Nova York no 
dia 25 de março de 1911, onde 146 
trabalhadoras morreram queimadas por 
não conseguirem sair a tempo de dentro 
da fábrica.

Vencendo a 
desigualdade de gênero

Por Marcos da Costa-Presidente da OAB-SP 

Atualmente, 22 milhões de lares no 
Brasil são chefiados por mulheres e um 
estudo do Banco Mundial apontou que 
a pobreza na América Latina vem dimi-
nuindo graças ao trabalho feminino, cuja 
renda contribuiu com 30% para reduzir a 
penúria da população mais carente.

Se economicamente, a participação 
feminina frente à masculina vem avan-
çando, em outros setores ainda é lento 
o progresso.

No Parlamento brasileiro, a participa-
ção da mulher, como deputada ou sena-
dora, é tão diminuta que deixa o Brasil 
na 107ª posição mundial, levando em 
conta a presença feminina nas casas de 
leis nacionais: hoje são 45 deputadas 
federais, enquanto temos 467 homens 
em exercício de mandato na Câmara dos 
Deputados; já no Senado a proporção é 
de 7 senadoras para 81 senadores, me-
nos de 10%.

Se os números revelam uma despro-
porção dentro do nosso Congresso, pre-
ocupa verificar que não houve avanço 
para a legislatura atual. Entre 2007 e 
2010, a Câmara reunia 52 deputadas e 
no Senado o número se manteve inalte-
rado, a despeito do dispositivo de cotas 
para as mulheres nas chapas compostas 
pelos partidos, garantindo participação 
nas eleições.

No Judiciário, a situação é substan-
cialmente melhor. Hoje, cerca de 40% 
da base do Judiciário é ocupada por mu-
lheres, que alcançaram suas posições 
diante de esforço e luta dentro de suas 
respectivas carreiras. 

Mais do que uma presença feminina 
substancial, temos de reconhecer a qua-
lidade do trabalho empreendido pela mu-
lher no Judiciário, no qual verificamos a 
presença em todo o seu corpo, desde a 
primeira instância até a mais alta corte 
do país, com destaque para a ministra 
aposentada Ellen Gracie, a primeira mu-
lher a presidir o STF.

Certamente, as conquistas obtidas 
pelas mulheres são frutos de sua luta 
para que a desigualdade de gênero, que 
inclui salários menores do que os recebi-
dos pelos homens e assédio moral e se-
xual, seja uma etapa superada em nossa 
sociedade.

Fonte: Brasil Econômico

ASSERJUF convida para 
peça sobre a mulher
A ASSERJUF comemora hoje o Dia 

Internacional da Mulher com uma peça 
teatral, brindes e lanche. A peça Mulher, 
Criação Divina tem início às 15h no au-
ditório e, após o evento, será oferecido 
um lanche e serão sorteados brindes es-
peciais, entre eles um final de semana 
patrocinado pela Iberostate em Praia do 
Forte com direito a acompanhante.
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Muitos creem, equivocadamente que 
aquela tragédia foi um ato de tirania do 
empregador que trancou as mulheres e 
ateou fogo por elas exigirem melhores 
condições de trabalho. O incêndio e as 
mortes são verídicos, mas tratou-se, na 
verdade, de um trágico acidente. 

Depois desse acontecimento, nas dé-
cadas de 20 e 30 houve algumas come-
morações, mas pouco a pouco no mundo 
machista do início do século XX as mu-
lheres foram perdendo sua voz e a data 
caiu no esquecimento.

Graças às transformações dos anos 
60 e com o fortalecimento do movimento 
feminista, a posição da mulher mudou 
drasticamente e ela deixou de ser apenas 
mãe e dona de casa para se transformar 
em líder, executiva e dona de direitos an-
tes jamais sonhados que as colocaram 
em igualdade com os homens.
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Qual a origem do Dia da Mulher?

Como surgiu essa data comemorativa 
tão importante e de grande significado na 
cultura moderna? 

O reconhecimento dos direitos das 
mulheres foi uma luta que se iniciou no 
século XIX e, após uma série de even-
tos e protestos, fizeram com que sua voz 
incomodasse os grandes empresários do 
meio têxtil que pagava salários baixos e 
explorava as mulheres à exaustão. 


