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MDd^Qcursal de Brasília 
A descriminalização do aborto, a 

criação de um tribunal especial para 
julgamento dos crimes de discrimi
nação racial, e que a tortura física e 
ou psicológica seja considerada cri
me contra a humanidade, são algu
mas reivindicações do Movimento 
Negro a todos os membros do futuro 
Congresso constituinte. 

A entidade divulgou ontem o docu
mento final que reúne contribuições 
de 580 entidades negras e grupos 
atuantes do Movimento Negro, envi
adas à "Convenção Nacional do 
Negro pela Constituinte", realizada 
em Brasília nos dias 26 e 27 de agosto 
passado. A convenção contou com a 
participação de 1S5 representantes de 
63 entidades, de dezesseis Estados. 

No capitulo sobre "direitos e ga
rantias individuais", o movimento 
reivindica que "seja punido pela lei o 
preconceito de raça, como crime 
inafiançável, com pena de reclusão, e 
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que seja adotado rito sumaríssimo 
para o processo". Sobre as condições 
de vida e saúde, a entidade exige que 
seja proibido ao Estado a implanta
ção de todos programas de controle, 
da natalidade. 

Em relação ao menor, o movimen
to entende que deverá ser proibida a 
manutenção de casas de detenção. 
"O menor infrator terá assistência 
social extensiva à sua família", diz o 
documento do movimento. 

O Movimento Negro reivindica que 
os constituintes, na próxima Consti
tuição, façam constar que será "as
segurada a liberdade de culto religio
so e garantida a prática de todas e 
quaisquer manifestações culturais, 
independentemente de sua origem 
racial, desde que não sejam ofensi
vas à moral e aos bons costumes". 

Na questão da terra, o movimento 
defende que seja "garantido o título 
de propriedade da terra às comuni-

à Constituinte 
•dades negras remanescentes de qui
lombos, quer no meio urbano ou 
rural". Exigem também que o imó
vel improdutivo não seja transmissí
vel por herança e que o Estado 
promova a devida desapropriação. 
Reivindida ainda o rompimento das 
relações diplomáticas e/ou comerci
ais do governo brasileiro com todos e 
quaisquer países que tenham institu 
cionahzado qualquer tipo de discri 
minação entre sua população. > 
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