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Declaração Universal dos Direitos do Homem está comple-
tando 50 anos em dezembro. Em seu artigo 1Q

, o documento
define que todos os homens nascem livres e iguais em digni-
dade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem
agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

Meio século depois, esse e os outros 29 artigos da declaração ainda re-
presentam, aos olhos do mundo, situações ideais- e longe de serem atin-
gidas. Palavras como igualdade, dignidade e direitos surgem como re-
presentações de um futuro distante.
Apesar disso, nesses 50 anos, pode-se contabilizar avanços quanto à
implementação dos direitos do homem e do cidadão. O Brasil, na sua
história mais recente, tem notícias boas para contar. A aprovação do
Programa Nacional de Direitos Humanos, em maio de 1996, é prova
disso, além da implementação de medidas propostas no documento. Entre
elas, a tipificação do crime de tortura, o julgamento dos policiais milita-
res também pela justiça comum e a universalização da gratuidade da
certidão de nascimento e óbito.
Em Minas Gerais, o movimento em defesa dos direitos humanos colhe
hoje os dividendos de um longo trabalho. Um exemplo foi o Seminário
Legislativo "DireitosHumanos e Cidadania ",promovido pela Assembléia
em conjunto com várias entidades da sociedade civil e do poder público.
Realizado em agosto deste ano, o seminário lançou as basespara o Pro-
grama Estadual de Direitos Humanos.
Esta edição da Revista do Legislativo apresenta uma síntese do semi-
nário, o resumo do relatóriofinal e as palestras do secretário nacional
de Direitos Humanos, José Gregori, e do ex-ministro da Administração
Interna de Portugal Alberto Costa. Costa foi um dos articuladores do
processo de desmilitarização da polícia e de reforma do sistema de segu-
rança pública naquele país.
Na entrevista, a palavra é de José Roberto Gonçalves de Resende, titular
da recém-criada Ouvidoria de Polícia, que é a concretização de de-
mandas antigas das entidades de defesa dos direitos humanos e da cida-
dania. O professor José Murilo de Carvalho Neto, da UFRJ,mostra que,
por outro lado, a constrnção da cidadania no Brasil ainda não se com-
pletou, apesar das conquistas.
A questão do emprego na Região Metropolitana de Belo Horizonte é
outro assunto da revista. Antonio Braz de Oliveira e Silva, Raimundo de
Sousa Leal Filho e Nícia Raies Moreira de Souza, todos da Fundação
João Pinheiro, são autores do artigo, que traz números estatísticos inédi-
tos referentes ao emprego, tomando como parâmetro o tamanho da
empresa. O trabalho e afalta dele têm sido objeto de debate também das
entidades de defesa dos direitos humanos. Cresce a consciência de que
sem emprego não existe cidadania de fato, nem igualdade de direitos.
Essa consciência tem sido disseminada por toda a sociedade, cuja
mobilização foi fator essencial para as mudanças que hoje aplaudimos.
Que são poucas se comparadas ao que ainda é preciso fazer.
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