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Exma. Sra. e Exrnos. Srs. Constituintes 

Em nome da mulher brasileira, e da familia e da mãe fa
zemos a VV. Exas. um vibrante appello, sobre assumpto que reputamos 
da maior significação para o progres§O pacifico da Patria brasilei
ra e para 9s seus foros de civilisaçao. 

Concedidos á fr1ulher os direitos politicos, tenta-se ago
ra qualifica-los, restringi-los, tornando extensivo ao sexo feminino 
o serviço militar. 

E' esse um corollario que verdadeiramente nao mcrecc,nem 
pôde merecer a approvaçõ.o de VV.Exas. da mulher e da nação. 

O reconhec irncnt o da egualdade poli t ｩ｣ｾ＠ dos sexos é prin
cipio victorioso da civilisação moderna e não repousa sobre base ou
tra do que o respci to á personalidade humana e a pn.rticipaç5.o no go
verno du.quollcs que paga.rn impostos. 

Inscrever medida na Lei Basica de um Povo que obrigue a 
mulher ao serviço das armas é subvcrt or todas as bases do Direito 
Consti tuc i onn.l. 

Em f ao e do futuro, torna-se ainda rnéii s indcf cnsavcl es
ta inovação, pois o progres.so sociologico s6 poderá se fazer segura
mente no sentido da pn.z, do rcconheci1:10nto da unidade da especie hu
mana e da eliminação da guerra como instrumento de relações intcr
nacionaes. 

Consti tue ,alem disso, uma verdadeira vi'olcncia ó. função 
basica da mulher, que o a do crca,r a vida e de velar pela sua e on
servaçao. 

Exister.1 vo.rias emendas ao Ante-Proj ccto que mandam uma 
excluir as mulheres do Serviço Militar, outra especificando clara
mente que os ministros e membros de congregações religiosas ficam 
isentos de qualquer serviço ou onus impostos aos outros cidadãos e 
incoi:1pativeis com u. sua qualidade religiosa. 

Louvamos e applaudimos essa ·resolução pois o mister da 
guerra Ó certa.mente incompativel ern os principias fundamentaes da re
ligião christã. 



· · · Mas, perguntamos a V. Exa., si se isenta os membros de 
e ｯｮｧｲ･ｧ｡ｾ･ｳ＠ religiosas, como querer 'impor obrigações · de natureza 
militar as mães ? 

Não; temos a certesa de que VV.Exas., sobre cujos hom
bros recae a responsabilidade de traçar as directrizes juridicas 
fundamentaes do paiz, não incidirão em medida que abhe·ra de todo 
o desenvolvimento normal e progressivo da civilisação humana. 86 
se comprehende com o reflexo anormal e passageiro do periodo de 
confusão intensa que nubla os horizontes dn vida politica contem
poranea, traduzindo-se diariamente em levantes e conflictos dentro 
e fóra dE}s fronteiras de cada paiz. Fructo tambem ella da ultima 
guerra, e a ､ｾｳｯｲｧ｡ｮｩｳ｡Ｒ￣ｯ＠ da vida moderna tnais um syr.tptor.1:'.'.,que_in
dica a necessidade de na.o arrastar grupos novos, como a populaçao 
feminin·a,, para esse sorvedouro de vidas e redemoinho sinistro de 
ｰ｡ｩｸｾ･｡Ｎ＠

Srs. Constituintes temos solicitado a VV.Exas., varias 
medidas em beneficio a mulher. Nenhuma solicitam0s com mais vivo 
i-nteresse da> que a exclusão dá. mulher do serviço militar, pois nel
las se empenham os nossos conceitos mais fundamentaes e os nossos 
sentimentos mais sagrados e mais profundos de amor á humanidade e 
a e i vili sação. · 

ｲｾ＠ E1 em nome da mãe, da criança, em nome. do futuro do 
ｂｲ｡ｳｩｬ ＨＱＮＵ ｾ､ｩｭｯｳ＠ que na hora de assumirmos o ･ｮ｣｡ｲｾｯ＠ de novos deveres 
de colaboração politica não nos queiram obrigar a collaboração guer
reira. Não é justo depois de conceder o direito de voto á mulher 
subordinal-o a uma condição 2osterior e logo de naturesa bellica. 

Rogamos pois que adaptem, ou a emenda do Deputado João 
Beraldo, ou ao menos medida semelhante áquella contida na emenda 
dos deputados Frederico Wolffenbutell, Pedro Vergara, Argemiro Dor
nelles, Simões Lopes e outros .. (vi annexos). 

Ou ainda, que especifiquem claramente existir além da 
defesa militar, a .defesa civil, sanitaria, cultural, e social e que 

· a mulher prestará, serviços apenas nessas categorias de serviços ao 
bem publico. Para maior facilidade transcrevemos as emendas referi
das, com pr0postas nossas que nada mais representam do que as su-
gestões simples e sinceras da mulher. · 

Certas de que seremos attendidas por VV.Exas., legis
ladores e juristas criteriosos que são, prevalecemo-nos do ensejo . 
para apresentar protestos de elevado a.preço e distincta considera
ção. 
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Reivindicações minimas da mulher 

Da Defesa Nacional 

Da Religião 

Principias advogados. 

A defesa nacional abrangerá não s6 a defesa mili
tar mas a defesa sanitariai á previdehcia social e á defesa do ｰ｡ｾ＠
trimonio natural e cultura do Brasil. 

A mulher não será aproveitada no serviço militar, 
.mas na defesa sanitaria social e cultural. 

Ella não será incluída no ｡ｲｾｩｧｯ＠ ?8, que declara 
que todo o brasileiro é obrigado ao serviço militar. 

O art. 7-8 do Ante-Projecto diz: 

Todo brasileiro é obrigado na forma da lei ao ser
viço militar e a outros encargos necessarios á defesa da Patria e das 
instituições e, em caso de mobilisação, pôde-se lhe dar o destino que , 
melhor convenha as suas aptidões, etc. etc. 

I - A emenda n° 111 do Deputado João Beraldo diz: -

Ao art. 7-8. 

Depois das duas primeiras palavras "Todo Brasilei
ro" acrescentem-se as seguintes 11 com exclusão ,, das mulheres"... o 
mais como está no artigo. 

projecto. 
Pedimos APROVAÇÃO para essa emenda e inclusão no ' 

II - A Emenda n° 203, 

apresentada pelos Constituintes Frederico Wolfenbu
tell, Augusto Simões Lopes, Argemiro Dornelles, Pedro Vergara, Raul 
Jobin Bitten9ourt, Victor Russomano - João Simplicio, Ascanio utbi
no - Heitor 1Ênnes Dias, Demetrio Xavier - João Fanfa Ribas - FUrtado 
de Menezes - 1Levino Coelho - Carneiro de Rezende - Polycarpo Viotti -
Renato Barbosa e Christiano Machado estabelece que 
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Art. llini rJt ràs e nwmbros__gc e ongegaçõ_e s rcl igiq sas ficam 
isentos d.e a.ualquer onus que as leis de. Republic a im
ponham aos.cidadtios · e que nã.o se CQ.adl!.!l§m com a quali
dade de ministros ou membros de congregações religio-
sas. ft _ _ _ _ ri- , ,, • · 
ＭＭ ｾ＠ ............ 

11 0s mesmos dispositivos se 2.pplicam ás cidadãs mulheres IJ 
em conside rnção da sue. funcção maternal e social 11 • q 

86 si não for a.ceei ta a emenda Bern.ldo da mulher brasilei
ra pede aos Srs. Constituintes 0ue lhe seja ｴｯｲ ￂｾ ､｡＠ extensiva essa 
medida, pois si o serviço das arma s é improprio para os sacerdot es 
da reli gião christã, é egualmente ou mais improprio ainda o s erviço 
militar para a mulher, cuja ·func.ção es s encial nr1 sociedade humana é 
de perpetuar a vida e de velar polo seu aperf eiçoamento e conser
vação. 

Sugeri mos pois que nesse r:%smo artigo ou em outro desse Ca
pitulo da Defesa Nacion2.l ou- da Roligião, ou ｡ｬｨｭｾ･ｳＬ＠ s e j a consigna
do na Magna Carta brasilcirD. que: 

A' s mulheres ficam isentb.s de qual qu er serviço que as leis 
da Re public a U :monha.rn aos cidad&.os e que pela sua naturesa 
mili t ã.r não se coadunem ·com a sua func"ção. maternal de per
petuar a vida e velar pela sua conservação. 

III - Pode-se acrescentar que 

A defesa Nacional abrangerá além da militar, a civil, sani
taria, educa'Glva e social.-
A COll abo r ação ci vica da mulher s e rá Q.p rov e i tada nos ser
viços ca!:'tpe.:i.1.h.:is e ·planos civis, sanita.rios, educativos ou 
sociaes. -
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A mulher na Constituição futura 

O l:iomento nctus,l é dos müs significativos para a 
mulher brasileira e para a causa feminina no Brasil. · 

Acha-se reunida a Asseii.1bléa Nacional Constituinte, á 
qual incur;Jbe a responsabilidade civica de dar tm1a Nova Carta de 
Dir uitos 8,0 Brasil. A Cor.üssão dos vinte e sois e a sub-comis
são relatora desta, estão trabalhando ｡｣ｴｩｶ｡ｾ･ｮｴ･＠ e muito breve 
apr osontarão ao planaria os resultados do seu trabalho• 

Nesse projecto ha varias quest5os que se revestem do 
mais alto interesse para o nosso sexo, principalmente no capitulo 
que se r8fere aos direitos e deveres dos cidadãos. 

NACIONALIDADE -:- NATURALISAÇlW - O IDADA1'tIA - DIREITOS 

Entre os a.ssumptos constitucionaes, destaca-sG, pele, 
sua i::.1portanc ia, a definição do que con st i tue a nacional ifütdc e 
ｰｲｩｮ｣ｩｰ｡ｬｾ･ｮｴ･＠ a cidadania, pois da nacionalidade e da cidadania 
dGcorrcm o-s direitos politicos, entre os quaes resaltam o de vo
tar e ser votado e b de exercer cargos o empregos publicos. EI 
preciso que na Constitui ção fique bom claro que a nacionalidade 
e naturali sação so o.pplicaD S!l:li DISTINÇÃO DE SEXO. E egualmente 
claro que, tamber1i SEX DISTINÇÃO DE SEXO OU ESTADO CIVIL, sô;o con
cedidos os dir 0itos humanos, inclusive o àos brasil0iros; de oc
cupar todos os cargos public0s. Essa formula é necessaria, poi.s 
orJbora a O onst i tuição de 1890 permi ｾ＠ i sse o 0xercic io do direi to 
do voto e de cargos publicos a todas os ｾｲ｡Ｎｳｩｬ･ｩｲｯｳＬ＠ na prati"ca 
sG ne gava a mulher o dir oito de voto. So nos ultimos annos sur
giu a honrosa excepção do Rio Grande do Norte e de diversos jui
zes, que cm varias unidadas federativas, alistavam :nulheres, ba
seados ｮｯｾ＠ artigos 69 o ?O da Constituição, os quaos declaram sa
rem cidadaos brasileiros oS nascidos no Brasil e eleitores os 
cidadãos. Dahi torna-se necessaria a insistcncia de que na Cons
tituição Futura fiqu0 expr 0sso que não ha distincção de sexos 
no concGito da nacionalidade, da naturalisação e da cidadania 
nem restrição de nc.nhwn direi to 01.1 virtud0 do SEXO OU DO ESTADO 
CIVIL. Repetimos quo estas ultimas palavras são esscnciaes, 
em vista das tentativas recentes de iopedir á culher casada o 
exGrcicio do mCJ,.gisterio, (Rio Grande do Norte na actual inter
ventoria) do prohibir funccionarios do mesmo Ministorio (das 
Relaçaes Exteriores) de contrahirern justas nupcias o de sagui
rom trabalhando ambo$3 (o que pratical!lento significa a exclusão 
da mulhor). São medidas que represcmtam uraa declaração de guer
ra á const i ｴｵｩｾｩｯ＠ da far:ülia lcgi t ima. 



2 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS 

O meio mais acertado será uma declaração gera:}. tex
tual expressa de que se reconhece ·a EGUALDADE JURIDICA, ECONO
MICA E POLITICA dos sexos e se PROHIBE AS RESTRIÇOES BASEADAS 
NO SEXO OU ESTADO CIVIL. 

TRABALHO - FUNCCIONALISMO - ORDEM - ECONOMIA E SOCIAL 

- ASSISTENCIA -

Ora, todos nós sabemos que se a mulhér trabalha hoje 
é porque r.s condições economicas do mundo, (dev1:,das a. revolu
ção industrial e sequentc emprego de machinas, a guerra mun
dial e outros factorcs) tornam de mais em mais difficil a um 
chefa . de familia, . i:rnsmo digno e esforçado ,prover só a subsis
tencia de todos os seus. Accresce ainda serem inwneros os ca
sos ｇ ｩｾ Ｑ＠ que o trabalho fe ;-ünino é o unico arrimo do lar. Nenhu
ina ;nãe deixará voluntariamente os seus filhos pequenos horas a 
ｳ･ｧｵｩｲｾ＠ noite ou dia, senão para ganhar-lhes o pão. 

. , 
Nessas condiçõe s prohibir a mulher i o trabalho em vir

tude do SEXO ou ESTADO CIVIL, ou regulamenta,l-o de modo diverso 
do que o trabalho do homem, asswne as proporções de uma injus
tiça clainorosa, de um a.tentado verdadeiro contra a sociedade e 
a . familia. Dahi ser essencial para a Constituição futura, in
cluir na "Declaração dos direitos, assim como no Capitulo so
bre a Ordem econo:nica e Social no do Funcionalismo que o direi
.tº- dos adultos ao trabalho ｾ＠ ao exercicio de funcções publicas 
e concedido SEM DiliiTINCÇ1W DE SEXOS OU ESTADO CIVIL. 

Naturalmente ｶｯｬｴｾ､｡＠ para os problema s da previdencia 
social, a mulher não pode deixar de desejar que na Constituição 
futura 11 assegure os ｩｮ ･ｳ ｾｮ ｯｳ＠ ºdir eitos a todas as creanQas nasci
das no Brasil e que a infancia seja protegida contra a explora
ção e o abandono ·physico, intellectua l e moral. 

, 
Em materia de Assistencia a Maternidade, o mais satis-

factorio e mais conscntaneo a dignidade feminina é indubitavel
mente, o seguro à1aternal. 

Estamos em'época de orgnnisação technica., da especia
lisação e de representação de interesses ｧ･ｲ｡ｾｳＮ＠ Ora, os pro-

. blemas rels.cionados cor.1 e, oºrganisação dome stica, n. maternidade, 
11, infancia o o tre.ba.lho da mulher, são ao mesmo tempo assumptos 
technioos a especialidades que interessn.rr1 a grupos grandes, de 
facto a metade da população do paiz. Dahi parece-nos que a 
Constituição futura. deverá dar repr e sentação especial a mulher 
no Conselho Nacional e em qualquer for;.ma de r epresentação de 
class e que adaptar, crear e entregar a direcção feminina, um 
Departamento de Maternidade, Infancia, Trabalho Feminino e Lar. 

FAMILIA 

Falando em familia, o ante-projccto especifica que o 
casa:n1.mto é baseado na EGUALDADE JURIDIOA DOS SEXOS. At6 ahi 
está muito , bem e devemos pugnar todos para que essa cgualdade 
seja conservada no texto. Oonvem, entreto.nto, assip:na.lar a t en
tativa de introduzir detalhes referentes ｾ＠ chefia da Sociedade 
conjugal, direitos o deveres recíprocos dos esposos e patrio po
der, que nã.o cabem no Direito Constitucional, sendo materia. de 
DIREITO CIVIL. A boe orientação ｣ｯｮｳｩｂｴ｡Ｌｯｶｩ､･ｮｴ･ ｾ｣ｮ ｴ･Ｌ＠ em re
lcgo.r esses detalho s par2 o Codigo Oi vil, 8 .. olle s não fa.zend.o rc
f er cmcias na Loi funda:11ontal do Paiz. Ao ver dos civilistas de 
maior renomc,a autoridade marital está em declínio, ｳｵｲｧＺｴＧ､ ｾ ｳ ､ ｩ｡ﾭ
riamente os casos 0rn que os proprios intcr crnscs da familia. axi-
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gom uma o sphera de acção i11ais n.mpla ,Parn. a mulher. .Assim a ｉｴｾﾭ
lia, paiz ess encialment e contrario ｾ＠ emancipação da mulher, foi 
obrigada dura.nt0 a guerra r.t rcfori11o..r a legislação civil, para 
per i·lli tt ir que as .-,mlhore s casa.das di spuze sscm dos seus bens, som 
autorisação dos mar i dos; porque as difficuldades de communica
ção com o front ost ava;n 0;7ibaraçando a. marcha no!mal da vida ci
vil o comercial do pa iz. No momento da transiçao em quo vivemos 
e; nã.o só mais equitativo ｰｾｲ ｮＮ＠ com a mulher que trabalha, como 
mais logico e mais pratico, não entrar a Lei Basica ao paiz em 
detalhes de legislação civil e economica, que talvez ｴ･ｮｨ｡ｾ＠ que 
ser alt erados mais do ｷｾ｡＠ vez, de accordo com as circunstancias 
ao porvir. Pelo mesmo motivo é de esperar que não seja adoptada 
out r a :.1cdida do direi to civil, que inst i tuc a lei de Domicilio 
como l ei applicavel a todos residentes no Brasil. 

DEFESA NACIONAL PAZ 

Q,ue:m abr o os jornaes hoje e:n dia, depara diariamente 
com wna sÓri c de noticias qu0 ｡ｮｮｵｮ｣ｩ｡ｾ ｩ Ｑ＠ motins, conflictos e re
voluções . Depara ogua lmonte com ｯｵｴｾ｡＠ s6rie que demonstra o do
sequilibrio oconomico, traduzido pala ｇｸｩｳｴ･ｮ｣ｩｾ＠ do milhões e 
milhões de sem traba lho. Os economistas de maior renome não he
sit am 0 1:1 apont ar a Conflagrfl..Ção curopcfo como font e e origem de 
toda s . es sas perturbaçõe s. 

, 
Por outro lado se acccntua entre os pensadores, juris

t a s o sociologos cadn ve z mais, .!'."', tendencin. o, denunciar a guorrQ, 
como crime logali sél.do, não 2 diff orcnc iando do homic idio e crimes 
corrola.to s COi!lmuns . 

Os hi stori::i.dor e s por sua voz concordC1m em apont ar o 
continente americano, como de st inado n. fir i111u uma nova defini ÇÕ.Q 
de f r a t ernidade e a i naugurn.r uma nova éra d e Paz . 

O ｡ｮｴ ･ Ｍｰ Ｑ ｾｯ ｪ￩ ｴｯ＠ cta Constituiç8.o cont em um capitulo in
t eiro dedicado a Defe sa Nacionn.l. Garantida coDo está, lembramos 
n6s as mulhere s , fiais ao dict&mo de Virgilio, do que as mães 
odoi n.::1 a guerra - que se ja 11 constituição n.cro scida de um CAPI
TULO DA FAZ. O Artigo 80 da Constituição antiga auc vedará as 
guerras do conquist a , se:i1pre foi o mais elogiàdo do todos os ar
ti gos da Ma gna Cart a do Brasil. Conservando-o, ampliando-o pela 
exigcncia de 2/3 de votos do Congresso Nacional para declarar a 
guerra (como existo c ;;1 !J,l guns paizos europeus) pela accoitação 
do s principies geralwcnte reconhecidos de Direito Internacional, 
polo, prohibição de fabricar e vender brinquedos de natureza bel
lica , o pela isenção do. serviço militar, as mulheres e ao clero, 
t oriaraos os prineiros artigos para um capitulo sobr e a Paz. 

©orn estas palavras tocamos num ponto capital. O ar
ti go ?8 do Antc-proj octo diz que todos os brasileiros ｯｳｴｾｯ＠ su
j e i tos a o · s erviço militar. O ante-projecto estabel ecl.3 egual
rnont e pena d e morte para os dalictos dessa naturesa. Devemos 
in sistir para quo ossa pena seja afastada, para salvaguarda das 
nor@as ｰ｡｣ｩｦｩ｣ｾｳ＠ do ｂｲ｡ｳｩｬｾ＠

Os senhor es ｃｯｮｳｴｩｴｵｩｮｴ･ｾＬ＠ assim como a sua collega 
f o;ninina , podem tor a cert e sa. de que a mulher brasileira não ne- ｾ＠, 
ｧｾ ｲ ｡＠ os seus S8rviços ao pais. Por intcrmcd io de sua s or ganisa
çoos repr e sentativa s, deve entretanto plei t ea r que se ja modifica
do o conc e ito de defesa , principa l ment e em r elação a mulher -
poi s a ､･ｦ｣ｳｾ Ｌ＠ podo ser ,contra. outros mr l es publicas e outras 
forças de destruição a lem da guerra. 

ｾ｣ｾｷＺ Ｎ＠

Poderia l\diz ar, por exemplo, qu8 em tempo de crise ou 
ca l aiiüdade publica, todos os brasile iros poderã o s or char:mdo s a 
pr est ar em sua collabor:::i.çâo á s autor id.:tdc s publ ic'a s , l'liJ> sondo 
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porom ｡ｰｲｯｶｯｾＺＮｩ｡､ｯ＠ o trn.bu1ho feminino nCB &Orviqos civis· se,nita ... ·, 
rios, educativos e sooi.':üc G ｮｇＮｯ｟｟ｅＺ｟ｯ｟ﾧｾｶｩｯ＠ militar. 

o o N e L u s·i o 

Poderiarnos noresoentar outros itens dos pontos de 
vista for:üninos, cq.:·.10 soj8.r.1 11 ;;1:1plic.çã:i ｣ｾｯｳ＠ asstL;iptos de ordem 
moral, Ó, proteção a infancia, ｾ Ｂ＠ ｾ｡ｩｃ＿ｮ｣ｩｮＮＬ＠ ao patrL:1•·nin natu:ral 
do paiz, mas estes já estão i:1erecendo o apoio dos Ccnat:i.tui:Tt.A s, 
cuja orientaçffo geral 6 esclarecida e ｣ｯｮｳ｣ｩｯｮ｣ｩｯｳｾＮ＠ . 

O Brasil se aproxiDa da ConstHucionalisação;ancio
ｳｭｊｾｮｴ｣＠ ngun.rda.dr.t por grrrnde parte da N0.ção. Todas 8.s cle.sscs 
e grupos prescrutan os horizontes politicos,esperançosos de que 
nellcs se desenhe a consagraç5.o dos seus anhclos furrP,n.mentaos. 

A mulher brasilei?Q ｮｾｯ＠ constitue excepção. Formula 
｣ｬ｡ｲｾｾｈｭｴ･＠ o seu prograr:m de roivindü:ações e os lcvn, resoluta
mente ao cohhecimento dos representantes do povo, na certesa de 
que delles receberá a confirmn .. ção plena que o trErnsforme cm lei. 

Re ｳｵＱｾＱｩ､｡ＱＺＱＰｮｴ＠ e, ei 1-o n.qui : 

1) - egualdadc de direitos á nacionalidade, ｣ｩ､ｾ､｡ｮｩ｡＠
e naturalisação, sem distinção de sexo ou estado 
｣ｩｶｩｬｾ＠

, 
2) - direito de voto sem ､ｩｳｴｩｮｾｯ＠ de sexo •. 

3) - declaração textual,exprcssa,da egualdade jurídi
ca, econornica e politica seD distinção de sexo 
ou •estado civil. 

4) - o direito de cccupar cargos publicas e de traba
lhar oi:: ogua.ldade de condições 1tn.mbem sem dis
tinção de sexo ou estado civil. Abstenção de re
gula1:10ntação especial do trabalho da mulher adul
ta. 

5) - manutenção do principio da egualdade jurídica 
dos conjugas - existente no ante-projecto. Não 
especificação de detalhes rQferente aos direitos 
recíprocos dos esposos e o patrio poder. Não 88-
pecificação da lei de domicilio nas disposiç5es 
gcraes. 

6)- Seguro maternal, proteção á infancia, participa
ção da mulher no Conselho Nacional, na represen
tação de classes,para defesa do lar, maternidade, 
infancia e trabalho da mulher,que são questões 
technicas. Direção feminina dos serviços cor
respondentes. 

?) - ａｰｲｯｶ･ｩｴ｡ｾ･ｮｴｯ＠ das energias femininas e da col
laboração cívica da mulher nos serviços civis 
de Saude Fublica, Educação e Providencia Social 
e não no serviço militar. 

Assim expostos os pontos de vista ｦ･ｾｩｮｩｮｯｳＬ＠ a Fede
ração Brasileira pelo Progresso Feminino, que ha treze rrnnos 
orienta a ｯｰｩｮｩｾｯ＠ feoinina nacional organisadQi pede a todos os 
Constituintes, sobro cujos hombros recáe a alta responsabilidade 
ci vica de elaborar n, Magna Carta do pD.iz; que defendai:1 .. a.s rei
vindicações da metade feminina do. ｰｯｰｵｬｾＮ￣ｯ＠ do pai z a que as fa
ça2 incluir no texto da Constituição. 



5 

Aos espiritos esclarecidos, homens e Dulheres,. que 
ｰ･ｲｦ｡ｺ･ Ｚ ｾ＠ o olomento intelectual do Brasil e que coiuprehendem 
o valor e a justiça da participação feminina na vida publica, 
rogamos cooperem na divulgaç5o e concretisação desses ideaes. 

, . . 

As nossas filiaes e agremiações confederadas, ao 
elci torado fer.ünino do paiz, rogamos que por sua vez levem as 
aspirações femininas ao conhecimento dos deputados, principal- · 
mente áaquelles para cuja eleição o voto fernininb contribuio. 

Ás sacias e collaboradoras individuaes ｮｾ＠ Capital e 
nos Estados rogamos que· compareçam ás respectivas sedes e nos 
prestoD collaboração activa. 

A todos e todas que nos auxiliarem, agradecemos an
tecipadamente e apresentaraos protestos de elevado apreço e mui 
distincta consideração. · 

BER TliA LUT Z 

Presidente da Federação Brasileira pelo Frogresso 
Feminino. 

GEORGINA . BARBOSA VIANNA 

Presidente da Liga Eleitoral 

CARMEN PORTINHO LtTTZ 

Presidente da União Universitaria Femihina 

. MARIA EUGENIA CELSO 

Presidente da ｕｮｩｾｯ＠ Profissional Feminina 

MARIA ESTHER COR.Bf:A RAYLA1HO 

Presidente da União de Funccionarias Publicas 

ａＡ Ｎ ｊｦＮｅｒｕＡｄ ｾ ｩ＠ FARIAS GAMA . 

Presidente do Syndicato de Dactylographas 
.. 

ED I TH ｆｒｾ ｊＧ ｦＮｕＮ Ｎ＠

Frosidente da · Associação Nacional de Enfermeiras Di

JERONYMA ｾ Ｎｩｅｓｑｕｉｔａ＠
plomadas 

Presidente do Departamento de Paz e Relações Inter
nacionaes 
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