
8 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

O mundo inteiro, no fim daquele trágico 8 de março de 1857, sa-
beria, estarrecido, da morte de 129 operárias têxteis na cidade de Nova
York. Estavam em greve por melhores condições de trabalho, jornada
de 10 horas e melhores salários. Foram queimadas quando ocupavam
uma fábrica.

Os patrões recusaram cada uma de suas reivindicações. Depois,
em nome do direito de propriedade, mandaram atear fogo ao prédio,
retirando-lhes o mais sagrado dos direitos, o de viver.

Lembrando essa atrocidade, em 1910, na cidade de Copenhaguen,
a Conferência Internacional das Mulheres declarou o 8 de Março DIA
INTERNACIONAL DA MULHER. Em 1975, no México, por ocasião do
Encontro Internacional Feminista, a ONU reconheceu a decisão da
Conferência.

1988...

As mulheres brasileiras lutaram para inscrever seus direitos na
próxima Constituição. Conseguiram licença remunerada à gestante,
sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias, bem
como a licença paternidade de 8 dias. As empregadas domésticas terão
assegurados o salário mínimo e sua irredutibilidade, o 132 salário, o
repouso semanal remunerado, férias anuais e o aviso prévio. Foi proi-
bida a diferença de salários e de critério de admissão por motivo de
sexo, idade, cor ou estado civil. O reconhecimento das uniões estáveis
entre homem e a mulher, mesmo daquelas não consagradas pelo casa-
mento civil, faculta-lhes a proteção social, econômica e jurídica do Es-
tado e demais instituições.

Tais conquistas são apenas uma parte do que os movimentos fe-
ministas vêm reivindicando e estão aquém dos direitos já conquistados
em vários países. Na verdade, significam medidas importantes sim,
mas ainda insuficientes, no corpo de uma Constituição condicionada
pelas estruturas sociais vigentes. E os problemas se agravam com o
expediente de se remeterem decisões chaves para os labirintos da lei
ordinária.
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