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No dia 08 de março o Escritório Regio-
nal de Toledo realizou o 3° Coquetel do Dia 
Internacional da Mulher, para aproximada-
mente de 80 mulheres representadas pelas 
entidades Sindaspp e Fetravispp.

A data nem sempre foi comemorativa, ela 
surgiu devido a um fato trágico, porém mar-
cante. Em de março de 1857, onde operárias 
de uma fábrica de tecidos, situada na cida-
de norte americana de Nova Iorque, fizeram 
uma grande greve. Ocuparam a fábrica e co-
meçaram a reivindicar melhores condições 
de trabalho, tais como, redução na carga di-
ária de trabalho para dez horas (as fábricas 
exigiam 16 horas de trabalho diário), equi-
paração de salários com os homens (as mu-
lheres chegavam a receber até um terço do 
salário de um homem, para executar o mes-
mo tipo de trabalho) e tratamento digno 
dentro do ambiente de trabalho, a manifes-
tação foi reprimida com total violência, sen-
do que algumas mulheres foram trancadas 
dentro da fábrica, que foi incendiada. Cerca 

de 130 tecelãs morreram carbonizadas, num 
ato totalmente desumano. 

O coquetel é realizado desde 2015 e sem-
pre trata de assuntos pertinentes a mulher.  
Na nossa noite especial a Psicóloga e Coach 
Denize Polla nos trouxe uma reflexão: “Mu-
lher voce é mais poderosa que imagina, ja 
pensou nisso? Com várias dinâmicas onde 
foi possível identificar que as mulheres aca-
bam se colocando em 2° plano, atrás de fi-
lhos, marido, afazeres do lar e no trabalho. 
Esteve presente nesse evento a Hinode que 
fez demonstração de produtos e realizou o 
sorteio de brindes, tivemos também o sor-
teio de brindes da Mary Kay. As mulheres 
ganharam bombom e uma linda necessaire 
como lembrancinha da regional. Após a pa-
lestra foi servido um delicioso coquetel do 
Buffet Du Cheff e aberto espaço para con-
fraternização entre elas, e sempre lembrar 
de enaltecer e valorizar esse ser tão sublime 
que é a mulher!
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Acesse também em seu smartphone:

Confira as fotos da festa:


