
APRESENTAÇÃO

As lutas pelos direitos da mulher vieram crescendo continuamen-
te, ao longo de todo este século. Foram memoráveis as grandes campa-
nhas pelo direito feminino ao voto e pela igualdade civil entre os sexos.
Hoje os movimentos feministas são realidades marcantes, cobrando res-
postas concretas às suas aspirações, conscientes de que muito ainda falta
para que a mulher alcance sua plena libertação.

A mulher cada vez mais se organiza, em vários níveis: departa-
mentos sindicais femininos, associações e federações de mulheres, gru-
pos de mães, organizações religiosas. De várias maneiras a mulher vem
buscando seu espaço próprio de atuação e reivindicação. Esta é uma
realidade que se alastrou por todo o mundo. No Brasil, nos últimos
anos, a presença do feminismo e da luta da mulher é cada vez mais

forte.

Ao se aproximarem as eleições para a Assembléia Nacional Cons-
tituinte, o tema Mulher também veio ocupando parcela ponderável das
preocupações em torno da nova Carta Magna. Debates são realizados,
plataformas são elaboradas, discussões são travadas em torno do tema,
em seus variados aspectos: a mulher e o trabalho, a saúde da mulher, o
direito ou não à legalização do aborto, garantias civis à mulher, etc. A
ebulição desses assuntos deverá crescer nos próximos meses, com a
aproximação do pleito eleitoral.

O INDICADOR, procurando sempre colocar para seu público lei-
tor debates atuais, edita agora este número especial sobre a questão da
mulher. Apresenta a palestra proferida pela escritora e militante femi-
nista Rose Marie Muraro, por ocasião do Simpósio "Minas Gerais e
a Constituinte", promovido pela Assembléia Legislativa de Minas. Pu-
blica ainda, um sumário das conclusões do Simpósio sobre o tema
"A Mulher e a Constituinte".

Dois outros artigos devem ser ressaltados, pelo particular interes-
se que apresentam: uma entrevista com a Dra. Elaine Matozinhos Ri-
beiro, titular da Delegacia Especializada de Crimes contra as Mulheres,
recém criada em Belo Horizonte, e um estudo sobre "Mulher e Saúde",
tema que vem merecendo aprofundamento em freqüentes simpósios e
congressos.
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O INDICADOR, com a publicação deste número especial, espera
no só contribuir para o debate e maior conhecimento de um tema tão
fundamental para a futura Constituinte mas, acima de tudo, prestar
uma homenagem a quem ainda enfrenta tantas discriminações e injusti-
ças: a Mulher.
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