
 

 

 

INFORMATIVO #03 – MARÇO 2015 

1. Programe-se 
 8/mar – Dia Internacional da Mulher  
 26/mar – encontro com os padrinhos (se quiser saber mais mande um e-mail para Josiane:  
 26/mar – encontro com os novos voluntários   
 29/mar – aniversário de Curitiba – atividades no Parque Barigui  
 3/abr – Sexta feira da Paixão 
 5/abr – Domingo de Páscoa 

 

2. DIA INTERNACIONAL DA MULHER  

O Dia Internacional da Mulher, ou simplesmente Dia da Mulher, é comemorado todos os anos em 8 de março e tornou-se uma celebração quase no mundo todo, 
evocando a importância da mulher e sua contribuição essencial para a família e a vida profissional em nosso mundo globalizado. Outro objetivo do Dia Internacional 
da Mulher é recordar as conquistas das mulheres e a luta contra o preconceito racial, sexual, político, cultural, linguístico e econômico. 

Adotado como data símbolo pelas Nações Unidas em 1977, o Dia Internacional da Mulher celebra as conquistas sociais, econômicas e políticas do sexo feminino, 
principalmente no século XX, época em que conseguiu sua emancipação e seus direitos, iguais aos do sexo masculino e por muitos séculos cerceado. 

Como surgiu o Dia da Mulher 

A data escolhida como Dia da Mulher lembra a origem das manifestações das mulheres da Rússia, que exigiam melhores condições de trabalho e de vida, no início 
do século XX. Essas manifestações, inclusive, marcaram o início da Revolução Russa, que derrubou o czarismo. 

Os historiadores não chegam a um consenso sobre os acontecimentos do dia 8 de março, que representa o início da revolução feminina. Alguns alegam que pode 
ter sido uma manifestação feminina, em 1857 ou 1908, outros dizem que foi um incêndio numa fábrica, responsável pela morte de muitas mulheres. 

Depois da Primeira Guerra Mundial, e com o início da Revolução Industrial do século XX, as mulheres foram incorporadas como mão de obra às indústrias, mas os 
protestos ainda eram muito frequentes em virtude da insalubridade no ambiente de trabalho. 

Esquecida por muitos anos, a data foi relembrada na década de 1960, com o movimento feminista, e acabou revertendo os acontecimentos trágicos que a 
originaram, possuindo hoje um caráter mais comemorativo, mas voltado para o lado comercial. Nessa data, os empregadores, sem certamente pretender evocar 
o espírito das operárias grevistas e sufragetes do inicio do seculo XX, costumam distribuir rosas vermelhas ou pequenos mimos entre suas empregadas.  

Por outro lado em outros países, realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar 
diminuir e, quem sabe um dia terminar, com o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem, em muitos locais, com 
salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser 
modificado nesta história. 

Conquistas das Mulheres Brasileiras 

Podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco na história da mulher brasileira. Nesta data foi instituído o voto feminino. As mulheres conquistavam, 
depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e serem eleitas para cargos no executivo e legislativo. 

 Alguns Marcos das Conquistas das Mulheres na História  

- 1788 – na França, o político e filósofo Condorcet reivindica direitos de participação política, emprego e educação para as mulheres. 
- 1840 – nos Estados Unidos, Lucrécia Mott luta pela igualdade de direitos para mulheres e negros. 
- 1859 – na Rússia, na cidade de São Petersburgo, surgiu um movimento de luta pelos direitos das mulheres. 
- 1862 – na Suécia, durante as eleições municipais, as mulheres podem votar pela primeira vez. 
- 1865 – na Alemanha, Louise Otto, cria a Associação Geral das Mulheres Alemãs. 
- 1866 – no Reino Unido, o economista John Stuart Mill escreve exigindo o direito de voto para as mulheres inglesas. 
- 1869 – nos Estados Unidos, é criada a Associação Nacional para o Sufrágio das Mulheres. 
- 1870 – na França, as mulheres passam a ter acesso aos cursos de Medicina. 
- 1874 – no Japão, é criada a primeira escola normal para moças. 
- 1878 – na Rússia, é criada uma Universidade Feminina. 
- 1893 – a Nova Zelândia torna-se o primeiro país do mundo a conceder direito de voto às mulheres (sufrágio feminino). A conquista foi o resultado da luta de Kate Sheppard, líder do 

movimento pelo direito de voto das mulheres na Nova Zelândia. 
- 1901 – na França, o deputado francês René Viviani defende o direito de voto das mulheres. 
- 1951 – a OIT (Organização Internacional do Trabalho) estabelece princípios gerais, visando a igualdade de remuneração (salários) entre homens e mulheres (para exercício de mesma 

função). 

O Dia Internacional da Mulher 2015 – “FAÇA ACONTECER!” 

A data mantém hoje relevância internacional, e a própria ONU continua a dinamizá-la. Em 2015, o tema da campanha é “Faça acontecer!”, que tem por objetivo 
comemorar as conquistas das mulheres no mundo e promover mais equidade em todos os níveis: por mais mulheres em posições de liderança, igual 
reconhecimento das mulheres nas artes, mais mulheres proprietárias de empresas, maior independência financeira das mulheres, mais mulheres em ciências, 
tecnologia e engenharia, e reconhecimento mais justo das mulheres no esporte, entre outros. 

O tema da igualdade de gêneros é recorrente em todos os segmentos das sociedades e em todas as partes do mundo, desde que as mulheres reivindicaram o 
direito de estudar, trabalhar, votar e ter os mesmos direitos e oportunidades dos homens, traduzidos em salários e jornadas de trabalho equiparados. 

Neste sentido, o Dia Internacional da Mulher 2015 representa uma oportunidade para promover maior equidade de gêneros e assim contribuir para melhorar a 
saúde das mulheres e meninas em todo o mundo. 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

Site da ONU: http://www.paho.org/bireme/index.php?option=com_content&view=article&id=274%3Adia-internacional-da-mulher-2015&lang=pt 
 Site da Sua Pesquisa: http://www.suapesquisa.com/dia_internacional_da_mulher.htm 

3. ANIVERSÁRIOS em março! 

 
 

 Matheus Henrique – dia 25 fará 16 anos!  

 Adriana (cuidadora Casa 1) – dia 19! 

  

http://www.paho.org/bireme/index.php?option=com_content&view=article&id=274%3Adia-internacional-da-mulher-2015&lang=pt
http://www.suapesquisa.com/dia_internacional_da_mulher.htm
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4. Aconteceu!  

 28/fev e 1º/mar – passeio dos maiores à praia com o Grupo Vagalumes.   

 

5. Necessidades 
 3 Uniformes escolares E.E. Loureiro Fernandes;   

 Frutas, legumes, e verduras para as duas casas; 

 Leite integral; 

 Talheres novos; 

 Espelho de corpo inteiro e um meio espelho para a Casa 1; 

  

6. Outros tipos de doação  

1. Dinheiro do Leão – continuem doando!   DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇAO 

o Para Pessoa Física – MODELO COMPLETO – Continua a possibilidade de doar diretamente na declaração (opção com 

deduções legais – é o termo do programa) PAGAMENTO DEVE SER FEITO ATÉ 30 ABRIL! 

o Preencher – fundo municipal, estado PR, cidade Curitiba (aparece o CNPJ da FAS). PORÉM, não esquecer de mandar uma 

cópia do recibo de doação para a Casa do Pai – por fax (41) 3343 0928 ou por e-mail: casadopai.adm@gmail.com – só assim 

conseguiremos receber o valor direcionado!  

2. Livros a venda: http://www.casadopai.org.br/noticias/70/livros-a-venda 
 
Recebemos em 2014 um lote de livros em doação. Diversas áreas, tais como Memória Paranaense, fotos antigas, Guartelá, rio Iguaçu, 
Caminhos do Paraná.  
Alguns já estão esgotados mas vale a pena dar uma olhada na lista completa - são 7 títulos diferentes: http://doefuturo-casadopai-
livros.blogspot.com.br/  
O resultado destas vendas é revertido 100% pra nossa Associação.  

 

 

7. PÁSCOA!  Para refletir: A Páscoa não é somente dar e receber ovinhos de chocolate!  
  

Na Páscoa, Dia das Crianças, e Natal, muitas pessoas e instituições entram em contato com a Casa do Pai para 

darem chocolates e presentes para as crianças. E muitas vezes precisamos até recusar doações por já termos recebido 

o suficiente tanto para as crianças e adolescentes, como para os filhos dos colaboradores.  

A Missão da Casa do Pai é a de ajudarmos estas crianças a serem bons cidadãos, cidadãos atuantes na sua mais 

plena acepção. Para nós, no dia a dia, isto significa que precisamos trabalhar com valores, responsabilidade, ética, 

respeito ao próximo, e tantos outros itens que envolvem sermos verdadeiros cidadãos.  

Por isso, já   desde o 2013, foi lançada a campanha Doe Futuro, porque acreditamos que somente desta forma 

poderemos oferecer às crianças e adolescentes aquelas atividades que elas tanto sonham em realizar.  

Dê um presente duradouro a uma criança. Dê oportunidade! 

 

https://www.facebook.com/casadopai/posts/392959047518903  - reportagem da RIC sobre a campanha. 

 

8. PÁSCOA!  Atividades 

Já foram iniciados os preparativos para os festejos de Páscoa. Aqueles que quiserem participar podem entrar em contato 
com a Sthefanny por telefone: 3373 4861, ou e-mail: servicosocialacp@gmail.com  
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