
Conquistas Históricas das Mulheres no Brasil 

A desigualdade tem sido uma das marcas das sociedades e civilizações ao longo de 

toda a história e a desigualdade de gênero está entre elas, no entanto, quando 

olhamos para trás e vemos o quanto avançamos, podemos respirar e olhar para frente 

com mais entusiasmo e otimismo, acreditando que por mais que ainda falte, o 

caminho é bem menor.  

Hoje podemos agradecer a mulheres e, por que não, homens que dedicam suas vidas 

em favor da luta pela igualdade entre gêneros, uma causa não apenas justa, mas acima 

de tudo humana. Estamos avançando, temos conquistado espaço o que 

necessariamente não significa igualdade de direitos, mas essa história está em 

construção e você faz parte. 

Muitas mulheres fizeram e marcaram história do Brasil e do mundo e hoje temos sido 

desafiadas a continuar a escrever essa história e marcar a nossa geração.  

 

 

                                       Sobre a criação da Secretaria da Mulher  

 

Neste momento importante em que o SEMCRJ comemora 25 anos de existência, a 

criação da Secretaria da Mulher significa um salto de qualidade na luta e no 

reconhecimento da importância da contribuição das mulheres enquanto sujeito social 

e político na sociedade, em nossa categoria e estrutura sindical. 

Muitos são os objetivos que temos através desta secretaria, entre eles o de organizar 

as mulheres do Mercado de Capitais e de ser o espaço onde elas possam ser ouvidas e 

onde possam apresentar suas demandas, contribuindo assim para a promoção, 

fortalecimento, defesa e valorização do gênero. 

Buscaremos ações articuladas que deverão ser desenvolvidas ou aprofundadas para 

quer mudanças qualitativas se efetivem na vida das mulheres do Mercado de Capitais. 

 

                                               

                                              Principais ações da Secretaria 

Elaborar, implementar e apoiar campanhas educativas e antidiscriminatórias dentro 

das empresas, bem como projetos voltados para as mulheres nas áreas de trabalho, 

empreendedorismo e autonomia econômica.  

Asseguras e incentivar a participação ativa das mulheres. 

Divulgar e promover campanhas de ordem pública (nacional e regional) voltadas para 

as mulheres, bem como apoiar e divulgar datas significativas referendadas pelo 

movimento de mulheres. 

Fomentar ações para fortalecer o combate à discriminação e violência contra a mulher. 

Prestar atendimento social e jurídico.  

 

Onde estamos: 

Av. Presidente Vargas, 446 / 9º andar, sala 901  

Centro, Rio de janeiro - RJ 


