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COMUNICADO AOS PARTIDOS POLÍTICOS
Brasília, 18 de setembro de 2008.

Aos 
Presidentes Nacionais, Estaduais e Municipais dos Partidos Políticos Brasileiros.

Assunto: Campanha do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida – Brasil Sem Aborto.
             
O Movimento Nacional da Cidadania pela Vida – Brasil Sem Aborto comunica a todos os Presidentes dos 
respectivos Diretórios Municipal, Estadual e  Nacional de todos os partidos políticos brasileiros que foi 
lançada a Campanha “Por um Município em Defesa da Vida”, tendo como slogan “A VIDA depende do 
seu VOTO”. Essa campanha visa conscientizar os eleitores brasileiros que, no dia 05 de outubro, irão às 
urnas para eleger os seus prefeitos (as) e vereadores (as), da importância de levarem em consideração, dentre 
os critérios que devem nortear a escolha de seus candidatos, um de fundamental importância: a defesa da 
vida – desde a concepção, uma vez que o direito à vida é o primeiro e o mais fundamental de todos os 
direitos humanos. 

Eleger prefeitos (as) e vereadores (as) comprometidos com esta causa constitui uma das prioridades do 
Movimento Nacional da Cidadania pela Vida – Brasil Sem Aborto, pois os futuros prefeitos (as) e vereadores 
(as) poderão contribuir e muito para a implementação de políticas públicas de apoio à maternidade, 
assegurando às gestantes brasileiras direitos como pré-natal, acompanhamento ginecológico e obstétrico, 
principalmente às mulheres pobres de nosso país que querem ter seus filhos de maneira segura e digna. Além 
disso, os políticos que exercem mandatos no âmbito municipal amanhã poderão ser deputados federais, 
senadores, secretários estaduais e ministros da administração federal, levando para estas instâncias o seu 
compromisso de defesa da vida – desde a concepção. Eles também constituem base política fundamental dos 
membros do Congresso Nacional e da Administração Federal, formando elos importantes para a luta contra a 
descriminalização/legalização do aborto no Brasil.

Deste modo, o Movimento Brasil Sem Aborto, através de seus Comitês Estaduais e/ou Municipais, ou por 
meio de grupos pró-vida organizados no âmbito municipal, está fazendo o trabalho de identificação de 
possíveis candidatos e candidatas aos dois cargos em disputa nestas eleições que desejem assinar Termo de 
Compromisso com firma reconhecida em cartório, conforme texto anexo. Uma vez assinado o referido o 
termo de compromisso, o nome do candidato (a) a prefeito (a) ou vereador (a) constará do site do movimento 
www.brasilsemaborto.com.br possibilitando aos eleitores o acesso aos candidatos pela vida nestas eleições. 
Vale ressaltar também que tal termo de compromisso só será aceito mediante o avalizamento de um Comitê 
Municipal Brasil Sem Aborto ou de um Grupo ou Entidade Pró-Vida de âmbito municipal ou estadual, ou de 
uma autoridade civil ou religiosa que sirva de parâmetro para este aval, ou seja, que publicamente tenha 
conhecida sua posição em defesa da vida – desde a concepção.

Por último, solicitamos aos presidentes dos diretórios partidários, principalmente em âmbito municipal, que 
façam chegar a todos os candidatos e candidatas de cada partido ou coligação este comunicado, a fim de que 
todos possam dele ter conhecimento. Os que desejarem aderir a esta Campanha “Por um Município em 
defesa da Vida” - “A VIDA depende do seu VOTO”, que assinem o Termo de Compromisso remetendo-o 
para a Sede Nacional do Movimento Nacional pela Vida – Brasil Sem Aborto, em Brasília/DF pelo fax: 
(61)3215-2626. Outras informações pelos telefones: (61)3345-0221 / 8117-9107 (Jaime) / 9221-2857 
(Renata).

“Agir rápido. Agir sempre porque não temos tempo a perder” - Por um Brasil Sem Aborto!
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