
 

8 de março – Dia Internacional da MULHER 
 

Em 25 de março de 1911, às cinco horas da tarde, na   Triangle     Shirtwaist     Company  , e 

vitimou 146 pessoas, sendo 125 mulheres e 21 homens. A maior parte dos mortos era 
constituída de judeus. As causas desse incêndio foram as péssimas instalações elétricas da 

fábrica associadas à composição do solo e das repartições da fábrica e, também, à grande 
quantidade de tecido presente no recinto, o que serviu de acelerador para o fogo. A esse cenário 
trágico somou-se o agravante de alguns proprietários de fábrica da época, incluindo o da  

Triangle , usarem como forma de contenção de motins e greves o artifício de trancar os 
funcionários na hora do expediente. No momento em que a  Triangle  pegou fogo, as portas 

estavam trancadas.  
Um ano antes dessa tragédia, em 1910, na cidade de Copenhague, ocorreu o  II Congresso 
Internacional de Mulheres Socialistas , que foi apoiado pela Internacional Comunista. Nesse 

evento, a então membro do Partido Comunista Alemão,  Clara   Zetkin , propôs a criação de 
um Dia Internacional da Mulher, sem, entretanto, estipular uma data específica. Essa proposta 

era fruto tanto do feminismo, que ascendia naquela época, quanto das correntes 
revolucionárias de esquerda, como o comunismo e o anarquismo – inclusive, a anarquista 
lituana  Emma   Goldman  foi um dos nomes mais importantes da época.  

O incêndio de 1911 viria a ser sugerido, nos EUA, como dia simbólico das mulheres (tal como 
sugerido por Clara Zetkin). A maioria dos movimentos reivindicava melhorias nas condições de 

trabalho nas fábricas e, por conseguinte, a concessão de direitos trabalhistas e eleitorais (entre 
outros) para as mulheres. Vários protestos e greves já ocorriam na Europa e nos Estados Unidos 

desde a segunda metade do século XIX. O movimento feminista e as demais associações de 
mulheres capitalizaram essas manifestações, de modo a enquadrá-las, por vezes, à agenda 
revolucionária. Foi o que aconteceu em 08 de março de 1917 na Rússia.  

Sabemos que a Revolução Russa   ocorreu em 1917, ou melhor, completou-se em outubro de 
1917. Pois bem, no dia 08 de março desse ano, as mulheres trabalhadoras do setor de 

tecelagem entraram em greve e reivindicaram a ajuda dos operários do setor de metalurgia. 
Essa data entrou para a história como um grande feito de mulheres operárias e também como 
prenúncio da Revolução Bolchevique, como acentuou a pesquisadora Eva Alterman Blay, em 

seu artigo intitulado  8 de março: conquistas e controvérsias :  
“ No século XX, as mulheres trabalhadoras continuaram a se manifestar em várias partes do 

mundo: Nova Iorque, Berlim, Viena (1911); São Petersburgo (1913). Causas e datas variavam. 
Em 1915, Alexandra Kollontai organizou uma reunião em Cristiana, perto de Oslo, contra a 
guerra. Nesse mesmo ano, Clara Zetkin faz uma conferência sobre a mulher. Em 8 de março 

de 1917 (23 de fevereiro no Calendário Juliano), trabalhadoras russas do setor de tecelagem 
entraram em greve e pediram apoio aos metalúrgicos. Para Trotski esta teria sido uma greve 

espontânea, não organizada,   e teria sido o primeiro momento da Revolução de Outubro.”    
Após a Segunda   Guerra   Mundial  , o dia 08 de março (em virtude da greve das mulheres 

russas) começou a tornar-se aos poucos o símbolo principal de homenagens às mulheres. Ao 

mês de março também foi, a partir de então, associado o evento do incêndio em Nova York, 



 
ocorrido no dia 25. A partir dos anos 1960, a data já estava praticamente consolidada, como 

apontou Eva Blay:  

“ Na década de 60, o 8 de Março foi sendo constantemente escolhido como o dia 

comemorativo da mulher e se consagrou nas décadas seguintes. Certamente esta escolha 

não ocorreu em consequência do incêndio na  Triangle , embora este fato tenha se somado à 

sucessão de enormes problemas das trabalhadoras em seus locais de trabalho, na vida 

sindical e nas perseguições decorrentes de justas reivindicações.”  

 Fonte: Brasil escola 
 

 
 

 
 

( Imagem de mulheres trabalhando) 

 

 
 

http://www.brasilescola.com/


 

 

 ARREGAÇANDO AS MANGAS 
 

 Comemoração Dia das Mulheres! 
                 20 de março de 2015 

 
Tivemos a ASAC Cultural, em comemoração ao dia das mulheres com uma tarde de beleza 

com profissionais do instituto Embeleze, realizando cortes de cabelo e maquiagem as 
queridas MULHERES... 

 

 
 

( Imagem de uma assistida da ASAC sendo maquiada) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

( Imagem de uma assistida da ASAC cortando o cabelo) 

 
 

 
 
 

 Aniversário ASAC 
               Queridos amigos, em 21 de março de 2015. 

A ASAC! Completou mais um ano de vida! 

Há 46 anos nossa missão é “Capacitar sem discriminação a pessoa com deficiência visual na 
luta para vencer sem enxerga’’, durante todos esses anos estamos nos dedicando a inclusão 

na sociedade e do reconhecimento dos seus direitos de cidadania.! 

"...Parabéns, parabéns! Hoje é o nosso dia! Que dia mais feliz..." 



 
 ASAC CULTURAL  

                 No dia 27 de março de 2015. 

Prestigiamos a palestra da Biomédica Denise Baptista da Silva. 

Falando a respeito da profissão. Todos puderam prestigiar e conhecer a área de Biomedicina 
e participarem do sorteios de brindes. 

 

 

 
 
 
 

 
 



 

 INTERESSES ESPECIAIS 

 
A ASAC, pensando cada vez mais na capacitação dos queridos amigos que 

participam nos atendimentos. 
          Está tendo oficinas internas e externas como: 

 
   Pinturas em madeira – panificação de pães e bolos 

 Massoterapia – capoeira – dança 
  

Maiores informações pelos fones: 

                     (15) 3232-2786 – 33233-1100 – 3212-7899 

 
Curso de idiomas on-line! 

O Portal da Deficiência Visual tem o prazer de comunicar que está confirmado o 

início do curso de inglês básico online para pessoas com deficiência visual.  
 Acesse: www.deficienciavisual.com.br 

 

 
 

( Imagem da Oficina de Capoeira) 

http://www.deficienciavisual.com.br/


 

 
 

 MATÉRIA ESPECIAL SOBRE O TRABALHO  
 

Terapia Ocupacional e Deficiência Visual 

É através da capacidade de ver que descobrimos caminhos, adquirimos segurança, reação de 

proteção ao perigo, orientação no espaço, conhecimento visual do eu e do outro, das cores, 
da natureza; ou seja; descobrimos o meio em que vivemos. 

A visão desempenha um importante papel nos primeiros anos de vida, pois é um estímulo 
motivador para a comunicação e realização de ações. Quando se tem a falta ou perda parcial 
da visão pode-se levar à dificuldade no aprendizado, no relacionamento social e diminuição 

das atividades físicas e intelectuais. 
Devemos então começar precocemente o trabalho de intervenção, tendo em vista que a 

estimulação; não visa apenas o aspecto visual e sim global baseado no desenvolvimento 
psicomotor e percepto cognitivo. Por isso o diagnostico precoce de qualquer alteração na 

visão ou em seu desenvolvimento é de primordial importância. 

Se a visão estiver prejudicada o deficiente visual não consegue construir seu mundo 
adequadamente, então para que esse mundo seja construído, devemos trabalhar com as 

informações que estiverem disponíveis; através da audição, tato, cinestesia, olfato e paladar. 
A pessoa que é privada do sentido da visão pode apresentar como forma de “auto-

estimulação”, comportamentos como apertar os olhos, balançar do corpo, ecolalia, e os 

“maneirismos (movimentos repetitivos) que incapacitam socialmente o deficiente visual; já 
que muitas vezes são rotulados como autistas. 

O terapeuta ocupacional junto com a equipe multiprofissional se utiliza da brincadeira e do 
brinquedo, ou seja, do brincar; para favorecer condições ao deficiente visual de usar os 

outros sentidos, principalmente o tato através das mãos; e assim experimentar, descobrir, 

inventar e exercitar as habilidades. A partir daí se desenvolvem o aprendizado, pensamento e 
a linguagem. 

 

Karin Held Previatti 
Terapeuta Ocupacional da ASAC 

CREFITO-3 / 3462- T.O 

 

 
 



 
 

                  CANTINHO CULTURAL 
 

Fonte de vida e saúde - ÁGUA 
 

Sou cristalina e fresca, 

salgada e doce. 
Todos dependem de mim; 

Sou Vida. 

Existo nas nuvens em forma de gotas, 
e quando caio me chamam de chuva. 

Existo nos rios, nos lagos, nos mares, 
nas geleiras e até nos lençóis subterrâneos. 

Corro nos leitos e pulo de altas quedas; 

muitas vezes me chamam de cachoeira. 
Banho-te todos os dias e mato sua sede; 

alegro as plantas quando as rego, 
e balanço os barcos nos mares. 

Você acha que sou abundante, por isso me desperdiça. 

Você me polui me maltrata; 
estou morrendo e você nem percebe, esquece. 

Estou ficando escassa, ontem fui muito abundante, 
amanhã serei motivo de guerras. 

Por isso, não me mate, 
não me maltrate e nem me jogue fora. 

Me salve, sou essencial a sua vida.  
 

Elaborada por: Kátia Silva  

funcionária do SINDAE  
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