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Os direitos de todos os cidadãos 
27 de setembro de 1986 

A 
mulher náo é ainda vista como uma 
cidadão em toda a sua plenitude. O negro 
sofre uma discriminação que já não se pode 
esconder. Â maioria das crianças não é 
garantido o apoio necessário para que viva 
e cresça com dignidade. Os povos indígenas 
sofrem uma permanente ameaça à sua pró
pria 

existência. Os países do chamado Terceiro 
Mundo a cada dia se vêem com maiores 
dificuldades de atender às necessidades 
de seus habitantes. E contra esta tendência 
histórica de negação dos direitos de 
parcelas importantes de nossa população 
e dos países do Terceiro Mundo que 
entidades diversas vêm se organizando e 

lutando. Aqui, publicamos documentos 
de algumas destas entidades e movimentos 
sociais: o Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher, a União das Nações Indígenas, 
o movimento negro, a ONU, e o movimen
to 
dos países não-alinhados. 

Mila Petrillo Luíza Venturelli 
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Mulheres, índios e crianças. A discriminação e a 
negação de direitos atinge grandes parcelas da 

nossa população. A Constituinte deve assegurar, 
entre outros, o direito de homens e mulheres serem 

iguais perante a lei, o reconhecimento dos 
direitos territoriais dos povos indígenas e a 

proteção ao desenvolvimento integral da criança. 

Dos Negros 

Os militantes reunidos no II Encontro 
Interestadual da Consciência Negra, 
em Muriaé, afirmam as posições" colo
cadas na I Carta de Muriaé e mais: 

I — Os negros brasileiros, reconheci
damente majoritários na população 
deste País, devem assumir a cor de sua 
própria voz. Para tanto, conclamam to
das as entidades e os negros em geral a 
marchar para a campanha política de 
1986 fechados em torno de candidatos 
negros, em função do avanço do pró
prio movimento negro; 

II — as entidades e os grupos negros 
devem se articular entre si. no sentido 
de fortalecer os nomes d e companhei
ros, independente de siglas partidárias, 
desde que comprometidos com as ban
deiras do movimento negro, já expres
sas na I Car ta d e Muriaé e no docu
mento "O Negro e a Sucessão Presi
dencial"; 

Dl — todos os militantes negros de
vem se engajar numa discussão ampla 
da Constituinte, numa grande brigada 
pelo resgate da cidadania d o negro bra
sileiro; 

IV — os grupos e entidades negras 
devem se voltar para a realização de 
encontros municipais, regionais e/ou 
estaduais pela Constituinte para a dis
cussão das bandeiras de luta e levanta
mento de propostas concretas que em-
basem as plataformas eleitorais dos 
candidatos negros e resultam em docu
mentos de ações mobilizadoras que 
ampliem a luta; 

V — a população negra deve assu
mir uma posição de independência 
nesta campanha eleitoral, nâo votando 
por reconhecimento e gratidão, uma 
vez que ê credora do apoio, compa
nheirismo e do reconhecimento da na
ção brasileira, para cuja construção 
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vem dando seu suor, seu trabalho e 
sua vida ao longo dos quatrocentos 
anos de história deste País; 

V/l — Que seja declarada aberta a 
campanha nacional da população ne
gra pelo resgate da cidadania e contra 
quaisquer desigualdades sociais e ra
ciais. 
Muriaé, 18 de maio de 1986. 

D Carta de Muriaé 

Pos índios 

1. Reconhecimento dos direitos terri
toriais dos povos indígenas como pri
meiros habitantes do Brasil. 

2. Demarcação e garantia das terras 
indígenas. 

3. Usufruto exclusivo, pelos povos 
indígenas, das riquezas naturais exis
tentes no solo e no subsolo dos seus 
territórios 

4. Reassentamento. em 
condições dignas e justas, dos possei
ros pobres que se encontram em terras 
indígenas. 

5. Reconhecimento e respeito às or
ganizações sociais e culturais dos povos 
indígenas, com seus projetos de futuro, 
além das garantias da plena cidadania. 

Os negros são a maioria 
da população brasileira 
e credores do apoio, 
companheirismo e 
reconhecimento do país. 
É hora do resgate 
da cidadania dos negros. 
(Samba, 1925, Di Cavalcanti) 

Saflde. público ou privados, não seja 
utilizada para fins de experimentação. 

17 — Garantia de que a futura Cons
tituição sejam criados mecanismos de 
fiscalização e punição para atos de 
qualquer natureza, que importem em 
discriminação ou lesão da cidadania 
dasmulhres. 

Observação: Esta Síntese é o resulta
do de dados recolhidos nesta 1- fase da 
Campanha CONSTITUINTE PRÃ VA
LER TEM QUE TER PALAVRA DE 
MULHER, através de seminários e de
bates realizados nos Estados, bem co
mo de sugestões enviadas de diversos 
pontos do País ao CNDM. 

Da criança 

Da mulher 

UNI — União das Nações Indígenas 
MST/Contag /CUT/CGT/Cona-

g e / A B A / C i m i / C o n i c / C P T / A -
bra/SBPC/Andes/ MNDDH/ Anaí-
RS/ Anaí-BA/ CPI-SP/CPI-AC/ CPI-
SE/CTI/ CCPY/ CEI/Opan/ Cedi/ 
Inesc/Cepis/Ibase/Fase/GTME . . . 
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1 — Declaração na Constituição do 
princípio da igualdade entre os sexos, 
devendo constar, explicitamente, que 
homens e mulheres são iguais perante 
alei. 

2 — Igualdade no direito civil, espe
cialmente no que diz respeito aos direi
tos e deveres dos cônjuges, bem como 
em relação à prole. 

3 — Ampliação do conceito de 
família, que não deve mais estar atrela
do exclusivamente ao casamento. 

4 — Trabalho igual salário igual. 
5 — Garantia do emprego, cargo ou 

função, sem prejuízo do livre exercício 
da materniadade e do aleitamento. 

6 — Eliminação de tratamento dife
renciado que importe em discrimina
ção no mercado de trabalho. 

7 — Garantia de ascenção profissio
nal com base no critério de competên
cia e formação específica. 

\-,H r--. Fim do-limite de idade, para 

prestação de concursos públicos. 
9 — Garantia de pleno amparo legal 

à trabalhadora doméstica. 
10 — Igualdade de tratamento entre 

homens e mulheres perante a Previ
dência Social. 

11 — Reconhecimento da profissão 
da mulher trabalhadora rural. 

12 — Garantia de direitos e be
nefícios da trabalhadora rural perante a 
Previdência Social. 
113 — Direito de associação sindical à 
trabalhadora rural. 

14 — Creches no local de trabalho e 
no local de moradia para trabalhadores 
como um direito essencial do cidadão 
criança de 0 a 6 anos. 

15 — Direitos da reprodução enten
didos como garantia à livre opção das 
mulheres quanto ao exercício da ma
ternidade, sendo atribuída ao Estado a 
prestação de serviços de Assistência In
tegral à Saúde, nas diferentes fases da 
vidada mulher. 

16 — Garantia de que a população 
feminina que demanda os serviços de 

— Direito à alimentação, moradia e 
assistência médica adequada para a 
criança e a mãe. 

— Direito à igualdade, sem distinção 
de raça, religião ou nacionalidade. 

— Direito a um nome e a uma nacio
nalidade. 

— Direito à especial proteção para o 
seu desenvolvimento físico, mental e 
social. 

— Direito a ser protegida contra o 
abandono e a exploração no trabalho. 

— Direito ao amor e à compreensão 
por parte dos pais e da sociedade. 

— Direito à educação gratuita e ao 
lazer. 

— Direito à educação e a cuidados 
especiais em caso de ser física ou men
talmente deficiente. 

— Direito a crescer dentro de um 
espírito de solidariedade, compreen
são, amizade e justiça entre os povos. 

— Direito a ser socorrida em primei
ro lugar, em caso de catástrofes. 


