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Dia Internacional da Mulher 
O Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2022, 

é uma data para refletir a importância da mulher 

para manter o planeta em equilíbrio. Sem a 

participação da mulher, a humanidade se torna frágil 

diante dos desafios. É preciso reconhecer que a 

sensibilidade feminina não é sinônimo de fraqueza, 

mas, sim, uma qualidade imensurável que 

harmoniza o mundo. 

As mulheres são desafiadas todos os dias. No mercado de trabalho, elas enfrentam preconceitos 

e são consideradas inferiores aos homens e, consequentemente, a remuneração também é mais 

baixa, mesmo desempenhando as mesmas funções. São relações profissionais injustas e 

desprezíveis, que não contribuem em nada para reduzir as desigualdades e preconceitos de 

gênero.  

Na nossa categoria, principalmente nos Call Centers das grandes organizações, as mulheres 

são maioria. São pessoas ainda muito jovens que convivem diariamente com o estresse da 

profissão, pressões, assédios e falta de respeito no ambiente de trabalho. Essa realidade cruel 

e desumana tem causado níveis inaceitáveis de adoecimentos, tanto fisicamente quanto 

psicologicamente.  

No Dia Internacional da Mulher temos que enaltecer sua missão divina de ser mãe. Muitas vezes 

deixam em segundo plano suas próprias vontades e desejos, para cuidarem dos filhos. 

Infelizmente, é cada vez maior o número de mães que cuidam dos filhos sozinhas, pois os pais 

não assumem as suas responsabilidades, o que compromete, em muitos casos, a aprendizagem 

e o desenvolvimento dos filhos.   

O aumento da violência contra as mulheres é uma prova materializada do retrocesso humano. É 

alarmante o número de casos de espancamentos e homicídios, que causam lesões físicas e 

doenças psicológicas irreversíveis ou tiram vidas no Distrito Federal. O Sinttel-DF repudia com 

veemência todo tipo de violência contra a mulher, seja ela no ambiente doméstico ou no trabalho, 

pois a mulher deve ser sempre respeitada e valorizada.  

O Sinttel-DF parabeniza as mulheres trabalhadoras em geral, especialmente as trabalhadoras 

em telecomunicações, call center e teleatendimento pelo seu dia. Continuamos na LUTA com 

FÉ e ESPERANÇA para que 2022 seja o ANO DA VIRADA. 

http://www.sinttel.org.br/

