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Para refletir:

Datas comemorativas:

O que perdeu a riqueza, nada perdeu; o que perdeu
a saúde, perdeu algo; o que perdeu a coragem,
perdeu tudo.
François Mauriac
Sucesso não é o final, falhar não é fatal; é a
coragem para continuar que conta.
Winston Churchill

1) Dia Internacional da Mulher:
2) Dia do Bibliotecário:
3) Dia Nacional da Poesia:
4) Dia da Escola:
5) Dia Mundial da Água:
6) Paixão de Cristo:
7) Páscoa:
8) Dia Mundial do Circo e do Teatro:
9) Dia Mundial da Juventude:

08/03
12/03
14/03
19/03
22/03
25/03
27/03
27/03
29/03

Mensagem do mês:
PALAVRA DE MULHER
Chico Alencar

O século XXI é o da afirmação das mulheres em sua condição de igualdade com os homens.
Nem sempre foi assim: a história humana é marcada pelo patriarcalismo, pelo machismo e pela ideia
de que a mulher é o “sexo frágil”.
O 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, relembra uma greve de operárias de uma fábrica de
tecidos em Nova York (EUA), por redução de 16 para 10 horas diárias de trabalho e salários iguais aos
dos homens, que chegavam a receber três vezes mais pela mesma tarefa.
A fábrica, ocupada, teve os acessos trancados, foi incendiada e 130 tecelãs morreram!
Essa luta é tão longa e difícil que só em 1910 uma conferência mundial decidiu que o 8 de março
seria o Dia Internacional da Mulher. E apenas em 1975 a ONU oficializou a data.

MULHER BRASILEIRA
Benito Di Paula
Agora chegou a vez, vou cantar
Mulher brasileira em primeiro lugar
Agora chegou a vez, vou cantar
Mulher brasileira em primeiro lugar

Norte a sul do meu Brasil
Caminha sambando quem não viu
Mulher de verdade, sim, senhor
Mulher brasileira é feita de amor
Elaborado por Carmelia Abrahão Assaf
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