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Editorial 

Este é o Boletim NQ. O. 
Nossa vontade é que ele seja bimensal e 

tentaremos cumprir com este compromissQ. 
O FEMKA nasceu ,junto com o Pro.leto "Di

reitos da Mulher na Lei e na Vida". 
O Projeto se propõe a manter o movimento 

organizado de mulheres informado sobre as 
proposições em tramitação no Congresso Nacio-
nal que dizem respeito à mulher. fornecendo 
subsídios às mulheres. seus grupos e aos par
lamentares para a discussão e elaboração de 
projetos que assegurem a igualdade de direi
tos. 

Este boletim pretende fazer esta ponte: 
parlamentares X movimento e organismos de mu-
1 heres. autônomos e institucionais. 

Queremos ver este boletim voando de nor
te a sul. de leste a oeste. cumprindo seu pa
pel. não apenas de informar. mas, principal
mente de articulação do que acontece com as 
diversas Marias em todo nosso país. 

Comissão Executiva 
----·- - ----- -



Apresentação 

O Projeto DIREITOS DA MULHER NA LEI E NA 
VIDA. nasceu da preocupaçlo de contribuir pa
ra a eliminação das discriminações às mulhe
res na legislação ordinária. complementar e 
na revisão constitucional. 

Para a realização deste projeto nos or
ganizamos da seguinte forma: - uma COMISSÃO 
EXECUTIVA. composta por mulhere~ feministas 
residentes no DF. que tem por objetivo plane
jar. coordenar e desenvolver as diversas eta
pas do projeto, um CONSELHO CONSULTIVO. 
composto por parlamentares e destacadas lide
ranças nacionais nas áreas de trabalho da mu
lher. direitos reprodutivos. aborto e esteri
lizaçlo que contribuirá com as diretrizes 
deste projeto e com a articulação entre as 
organizações de mulheres. os parlamentares e 
a sociedade civil, e ainda um GRUPO DE ESPE
CIALISTAS nas áreas de interesse do projeto 
que assessorará a Comissão Executiva. anali
sará proposições em andamento no Congresso 
Nacional e elaborará o documento básico e 
propostas de ante-projetos. 

Esperamos contar com a sua participação 
e sugestões. Com a criação deste projeto. so
nhamos ver novamente as mulheres na rua. e 
nossos direitos garantidos na Lei e na vida. 



ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO 
DO MOVIMENTO DE MULHERES 

Companheiras. para que o 
possa cumprir seu objetivo. 
você/sua entidade. atualize o 
de feministas e de grupos de 
mais rápido possível. 

Nos envie: 

NOME DO GRUPO/ENTIDADE 
PESSOA PARA CONTATO 
AREAS DE ATUAÇÃO DO GRUPO 
ENDEREÇO COMPLETO 
CEP CIDADE 
TELEFONES < DDD> 
FAX E TELEX 

CONVITE 

nosso trabalho 
precisamos que 

seu endereço. 
sua cidade. o 

ESTADO 

O ato de lançamento do projeto será rea
lizado no dia 12 de março às 11: 30 hs no Ple
nário da Câmara dos Deputados em Brasilia. 

Contaremos com a presença de parlamenta
res. dirigentes do movimento feminista a ní
vel nacional etc. . . e queremos contar com a 
sua. venha. mande representantes. 



COMISSAO EXECUTIVA DO PROJETO 
DIREITOS DA MULHE-R NA LEI E NA VIDA 

Ana Costa - Mov. de Mulheres de Brasilia 
Gilda Cabral - CFEMEA 
Guacira Oliveira - CFEMEA/Ass. Legislativa 
Iaris Cortês - CFEHEA 
Kátia Souto-Ass. Legislativa/Mov. Mulheres Bsb 
Halô Ligocki - CFEMEA 
Márcia Carcuchinski-Ass. Leg/Mov. Mulheres Bsb 
Maria de Lisieux-Ass. Legisl/Mov. Mulheres Bsb 
~arlene Libardoni - CFEMEA 

'---····-···-···---·--·--·----- ---·--·----- ------------

PARA CONTATAR CONOSCO 

FONES: <061> 311. 5378 com Kâtia 
<061> 273. 7353 com Marlene 
<061) 311. 5572 com Guacira 

ENDEREÇO PROVISóRIO PARA CORRESPOND~NCIA 

CFEMEA 
A/C de Gilda Cabral 
SQN-106, BLOCO J - APTO. 405 

70742 BRASILIA - DF 
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