8 DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Mulher sempre Mulher
Edvaldo Ferreira

8 de março se comemora o Dia Internacional da Mulher. Uma data para refletir a
importância da participação da mulher na construção de uma sociedade mais
justa para todos os gêneros, cores e raças. Sem a presença da mulher não há
sustentabilidade universal, pois, a essência feminina é permeada de amor, uma
condição tão necessária para o fortalecimento das relações humanas.
Não podemos esquecer que esta data é uma homenagem às mulheres que
morreram em uma fábrica têxtil de Nova Iorque, em março de 1857. As
trabalhadoras entraram em greve para reivindicar a redução da carga horária de
trabalho de 16 para 10 horas diárias. Naquela época, elas recebiam menos de um
terço do salário dos homens. Devido ao movimento, foram fechadas na fábrica e
cerca de 130 mulheres morreram queimadas.
É verdade que ainda no século XXI milhares de mulheres continuam sendo
desrespeitadas, violentadas e assassinadas todos os dias no Brasil. Não podemos
fechar os olhos e tapar os ouvidos para essa realidade que muito nos envergonha.
É preciso alertar que um país que não protege suas mulheres, principalmente
aquelas que sobrevivem em situações vulneráveis, está condenado ao fracasso
enquanto Nação.
No ambiente familiar, a mulher sempre assumiu um papel imprescindível na
gestão do lar, na educação dos filhos e no zelo pelo núcleo familiar. Uma
dedicação repleta de competência e afeto que nem sempre é valorizada pelos
homens e pela sociedade. É necessário reconhecer que a versatilidade da mulher
e sua capacidade de agir transcende tudo aquilo que pensamos sobre elas.
Desafiadora de si mesma. Talvez essa seja uma definição sobre a mulher
contemporânea, que supera os desafios e vai à luta por igualdade,
reconhecimento e inclusive valorização profissional. É imbuído de um sentimento
de gratidão que o Sinttel-DF parabeniza as companheiras mulheres trabalhadoras
de call center, teleatendimento e telecomunicações do Distrito Federal. Neste Dia
Internacional da Mulher reafirmamos nosso compromisso de luta e renovamos
nossa fé e esperança de dias melhores. PARABÉNS!

