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Mulheres que fazem a história
A cada ano que passa, estamos engrossando a fileira de 

mulheres que fazem a diferença  e contribuem  para  um mundo 

melhor. Sejam  ela : educadora,  operária, intelectual, cientista, 

escritora, camponesa, índia, branca, negra,  suas lutas, suas 

reivindicações, principalmente nos últimos cem anos alterou de 

forma significativa para uma sociedade mais justa, mais 

igualitária e mais solidária.

Este ano estaremos lançando quinzenalmente um boletim 

virtual, no site da CNTSS/CUT, dando visibilidade, em pequenas 

notas, a algumas dessas grandes mulheres, que na maioria das 

vezes permanecem anônimas, desconhecidas ou simplesmente 

esquecidas.

Célia Regina Costa – Secretaria de Mulheres

1855 - Nasce Emília de Freitas em Aracati/CE. Ela participará ativamente da Sociedade das Senhoras Libertadoras ou 
Cearenses Libertadoras, organização de mulheres ligada às causas abolicionistas criada em 1882. Contribuíram para 
que, em 1884, a Assembléia Legislativa provincial finalmente decretasse o fim da escravidão no Ceará.

1901 - No começo do século 20, no Parlamento francês, o deputado René Viviani provoca o primeiro debate sobre o 
direito do voto das mulheres, que só existia na Nova Zelândia.

1907 - Nasce em Palmares/RS, Julieta Battistioli, operária têxtil que se tornará comunista e ativista sindical. Em 1948 
será suplente de vereador pelo PSP. Já que o PCB havia sido cassado pelo presidente Dutra.

1919 - A feminista Bertha Lutz representa o Brasil, em Paris, na Primeira Conferência do Conselho Feminino da 
Organização Internacional do Trabalho ( OIT).

1919 - Em Berlim, as forças da reação de direita assassinam Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht,  líderes do Partido 
Comunista Alemão. O objetivo da direita, com a tolerância do antigo partido de Rosa, o Partido Social Democrata era 
esmagar a revolução comunista em curso no país.

"Os homens distinguem-se pelo que 
fazem, as mulheres pelo que levam os 

homens a fazer." 

(Carlos Drummond de Andrade)
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