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Implantar programas de saúde, concientização e prevenção de doenças voltados a atender
as demandas priporitárias ao publico de mulheres negras.

Garantir atendimento integral as zonas rurais para mulheres e crianças negras, indígenas,
povos e comunidades tradicionais, com atenção ao pré-natal e puerperio.
Planejar ações considerando as condições de saúde e educação alimentar da população
negra, indígena e cigana com base e levantamento epidemiológicos de morbidade-
mortalidade por doenças transmitidas geneticamente e por doenças cujo agravo se dá
pelas condições de vida;

Garantir a implementação do programa de obesidade e obesidade mórbida e atendimento
pré-operatório do paciente obeso, com equipe multidisciplinar;

Garantir a qualidade e humanização da assistência no pré-natal, parto e puerperio nos j
serviços públicos de saúde, considerando a vulnerabilidade das mulheres negras em j
relação a morte materna e assistência ao aborto inseguro

Promover o fortalecimento em áreas rurais o atendimento através do SUS, de programas
sobre as principais doenças prevalentes na população negra, tais como: anemia falciforme,
hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças hipertensivas decorrentes da gravidez,
patologias da próstata, doenças infecciosas, parasitárias e vitiligo.

Fortalecer atenção básica no cuidado à criança, adolescente, jovem, adulto e idoso(a) |
negro (a) por meio da ampliação do acesso e qualificação da atenção à saúde, com vistas
a reduzir a morbimortalidade e promover melhor qualidade de vida.
Garantir igual tratamento nas instituições de saúde para todo é qualquer pessoa, j
independente de cor, sexo, raça e ou credo religioso.
Implantar o comitê estadual de mortalidade neo-natal orientados para a realização da
análise de dados com recorte étnico racial;

Garantir tratamento igualitário nas instiuições de saúde aos negros, indígenas, ciganos,
comunidades tradicionais e LGBT na prevenção, tratamento - Ambulatória!, médico e
Hospitalar.

Promover programas de orientação sobre prevenção as DSTs e planejamento familiar para
as comunidades tradicionais, populações negra, indígena, cigana independente da faixa \
etária e gênero

Confeccionar e realizar ampla distribuição de material informativo sobre a saúde da
população negra, indígena, cigana em diferentes faixa etária;
Implantar vacina HPV nas três esferas de governo para beneficiar as adolescentes e as
mulheres negras em geral e as das comunidades tradicionais

Intensificação da distribuição de preservativos como método contraceptivo evitando
também a gravidez na adolescência.

Garantir a Implantação do planejamento familiar no programa Médico de Família.

Criar política de saúde especial para o segmento LGBT, tratamento a pessoas com
HIV/AIDS e deficientes.
Garantir o acesso à saúde e educação em saúde para pessoas soropositivas, priorizando a
sensibilização e humanização e respeito à ética por parte das profissionais de saúde;

Promover defesa da saúde indígena, mobilização nacional em defesa de um sistema de
saúde indígena e pela elaboração da carta dos direitos do usuário indígena;
Implementar de sistemas de registros de notificação de casos de nascimento, óbitos e
agravos notificados (SIM/DATASUS, SINASC/DATASUS, SINAN/DATASUS), visando sua
universalização.
Elaborar programa e capacitação de técnicos para gerir programas específicos de atenção
à saúde dos povos indígenas e quilombolas.
Criar e divulgar um banco de dados, na área de saúde, alimentado com informações
oriundas de prontuários e outros documentos médicos, de forma a garantir a
desagregação por sexo, raça/cor/etnia e religião introduzir alteração na ficha do SIAB de
maneira a coletar dados relativos à raça/cor, etnia e religião das pessoas cadastradas;

Promover a mobilização do Poder Público para acelerar a criação de mecanismos que
possibilitem a fiscalização intensa e o monitoramento das pesquisas com seres humanos,
principalmente em relação a populações historicamente discriminadas por parâmetros
étnico-raciais, dentro das redes públicas e privadas de hospitais e outras instituições de
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ensino e pesquisa, visando a redução do preconceito institucional e a aplicação de
penalidades previstas em lei
Implantar um sistema de informação à todos os órgãos públicos (executivo, legislativo,
judiciário e sociedade civil) sobre os direitos do cidadão (índio, negro, seringueiro e
ribeirinho).
Fortalecer, garantir e integrar o Sistema Único de Saúde - SUS, e o Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, promovendo aumento orçamentário e destinando recursos
específicos para ações relativas às populações negras, indígenas, ciganas e de outras
etnias, com vistas a tornar os serviços públicos de saúde e assistência social efetivamente
universais para toda a sociedade e fazer valer o princípio da eqüidade;
Implementar a Portaria GM 1.391/2005 do Ministério da Saúde, mobilizando as instâncias
de pactuação como Conselhos de Saúde e Comissões inter-gestores bipartite e tripartite no
sentido de incluir a anemia falciforme como um dos componentes da atenção básica de
saúde no pacto pela vida;
Assegurar espaço nas discuções da igualdade racial e saúde as demandas dos povos
indígenas, estimulando o respeito a sua cultura, costumes e história.
Reconhecer os terreiros como equipamentos de promoção da saúde, fortalecendo ações
que já desenvolvem, através das Secretarias Saúde, respectivamente, com garantia de
recursos público;

Garantir a mulher negra, índia e cigana no "programa integral saúde da mulher" um
atendimento em todas as etapas de sua vida sem discriminação.
Implementar programas de Saúde nos terreiros, com prevenção as DSTs-AIDS, gravidez
precoce, enfermidades , capacitação dos atendimentos nas unidades de saúde para
encaminhar casos específicos.

Garantir que as campanhas nacionais em atenção à saúde pública (vacinação, filariose,
AIDS, saúde bucal e outras) também ocorram no espaço dós templos de religião de matriz
africana reconhecendo estes corno espaços como promotores de saúde
Garantir a interiorização da atenção ao pré-natal e puerperio para assegurar o acesso às
mulheres e crianças negras residentes na zona rural e regiões ribeirinhas, inclusive para as
mulheres que realizam o parto no domicílio, com parteiras tradicionais, indígenas e
quilombolas

Garantia de atendimento e atenção à saúde do homem negro, quilombolas e indígenas
com campanhas permanentes de informação, acesso a exames, medicamentos e
tratamento de próstata
Promover campanhas contra o aborto aborto. Instituir atendimento as mulheres negras
em situação de vítimas do Abortamento inseguro.
Desenvolver medidas de promoção de saúde e implementar o Programa Saúde da Família
na aldeias indígenas, acampamentos ciganos, comunidades Quilombola COMUNIDADES DE
TERREIRO garantindo a referencia e contra-referencia;

Incluir e priorizar as mulheres negras no processo de organização de redes integradas de
atenção às mulheres negras em situação de violência sexual e doméstica

Ampliar o acesso e qualificação da atenção às mulheres negras no climatério

Implantar o programa de atenção integral à saúde da mulher/ PAISM, garantindo acesso a
nformação qualificada exames e tratamentos, com a resolução imediata das falhas nas
ações de detecção de câncer de colo uterino e de mama e fim da demora da entrega dos
resultados dos exames; Desenvolvimento de ações urgentes para resolução de demora do
atendimento e disponibilização de cirurgia nos casos de mioma uterino e demais agravos
que afetam as mulheres negras.
Criar programa permanente de saúde para detecção do cânce de colo uterino e de mama,
e , garantir a redução no resultado, diagnósticos, agendamento de cirugias e demais
atendimentos.
5romover formação de multiplicadores de saúde para os praticantes das religiões afro-
brasileiras, indígenas, povo cigano e de outras etnias discriminadas no tocante a
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sexualidade e demais aspectos vivenciais.
Garantir atenção à Saúde da População Negra e da Mulher Negra em particular, focando
Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, combatendo a Violência Contra a Mulher
Garantir ações específicas voltadas à questão da violência urbana e rural, em que mais de
80% das vítimas são homens jovens e negros, incluindo mulheres e LGBTT, como a
questão de saúde pública intimamente ligada a fatores de ordem racial, de gênero e
orientação sexual;
Garantir o acesso à assistência religiosa de matriz africana a internos em hospitais,
unidades de saúde, e, reconhecer como legítima e normal a necessidade dos zeladores-de-
santo entrarem nos hospitais para acompanharem e consolar os devotos das religiões
afro-brasileiras.

Estabelecer critérios de inclusão para as lésbicas e mulheres em situação de violência de
interesse à saúde.
Fortalecer as ações e programas de planejamento familiar, garantindo a oferta de
anticoncepcionais reversíveis para homens e mulheres em idade fértil em todo território
nacional
Demandar que o Estado assegure a garantia aos direitos sexuais reprodutivos das
mulheres de matriz africana, as quais são as mais atingidas pela falta de uma política de
Estado sensível à autonomia sexual ou reprodutiva;
Sensibilizar e orientar as mulheres e homens de santo para fazer exames regulares de
prevenção de saúde tais como câncer de mama ginecológico e de próstata na rede de
saúde pública com base também na cultura
Desenvolver ações junto à população, respeitando a equidade de gênero, para a adesão
de programas de prevenção ao HIV/AIDS, DST's, hepatites, anemia falciforme, sem
distinção de raça, etnia e orientação sexual;
Criar centros de atendimentos as hemoglobinapatias, proporcionando atendimento ás
populações quilombolas nas questões também a serem assistidas nestes centros, com
acompanhamentos efetivos nos tratamentos.
Destinar atenção especial ao acompanhamento pré-natal, puerperal e pediátrico em face
de um quadro maior de risco nas mulheres negras, devido a hipertensão e as condições
sociais.
Garantir a presença de ginecologista mulher nas unidades móveis, para que as mulheres
ciganas possam realizar seus exames preventivos e de pré-natal sem criar
constrangimentos dentro de sua comunidade.
Garantir a implantação do Programa Municipal de doença falciforme e disponibilizar o
exame de eletroforese de hemoglobina para a população adulta.
Implantar o Programa Nacional de Anemia Falciforme, com a definição dos serviços de
assistência às pessoas com doença falciforme nos diversos níveis e Secretarias
Garantir a cobertura estratégica das Equipes de saúde itinerantes ao molde dos ESF
(Estratégia de Saúde na Família) nas comunidades Quilombolas, afro e indígena;
ESTIMULAR AS CASAS DE PARTO ESPECÍFICAS PARA GESTANTES DE COMUNIDADES
QUILOMBOLAS, COM CAPACITAÇÃO DE PARTEIRAS QUILOMBOLAS, GARANTINDO
ATENÇÃO HOSPITALAR PARA GRAVIDEZ DE RISCO E/OU POR OPÇÃO DO PARTO
HOSPITALAR

Assegurar o atendimento diferenciado, humanizado e resolutivo para os pacientes com
doenças no coração, no pulmão, anemia falciforme, glaucoma, hipertensão e outras
doenças psicológicas e psiquiatras que atingem mais as populações negras, enfatizando o
controle das patologias a distribuição de medicação.
Construção de postos de saúde nas comunidades tradicionais e quilombolas.

Implementar o Programa Nacional de Anemia Falciforme, garantindo integridade das ações
do programa, desde a triagem neonatal ao atendimento hospitalar das crises e inter-
recorrências, aconselhamento genético e respeito à bioética, com respeito a
individualidade do casal fornecimento de medicamentos e vacinas, exame de eletroforese
de hemoglobina, como procedimento de rotina do SUS, orientação dos familiares e apoio
às associações de pessoas portadoras.
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Implantação do Programa Saúde da Família (PSF modalidade 2) em especial, aos
remanescentes de quilombos e aldeias indígenas, garantindo serviços específicos de saúde
no local do mesmo, e garantido o controle social das ações do governo.
Cumprimento do Decreto Lei do Ministério Da Saúde (março 1996),que incluiu o quesito
raça/cor em todos documentos oficiais inclusive nas declarações e de nascidos vivos e
óbitos
Criação de espaços geriátricos públicos e com mecanismos de conveniamentos com
fiscalizações permanentes pelo SUS, reduzindo os diferentes graus de vulnerabilidade de
população que não tem condições de pagar casa de geriatrias particulares.
Ampliar a oferta de medicações na rede básicas(medicamentos especiais e excepcionais
compatíveis com as necessidades de doenças prevalentes na raça negra
Incluir o ensino da doença falciforme nos currículos de formação profissional em medicina,
odontologia e enfermagem em todo o país.
Contratação de fonoaudiólogos, Gerontólogos e Terapeutas ocupacionais para Unidades
Básicas de Saúde e PSF.
Implementação de programas específicos para pesquisa de dados estatísticos nas
comunidades em vulnerabilidade em relação a usuários de drogas e prevenção, dados
estes divulgados para os representantes das comunidades para que exista compromisso
no trabalho para provocar ação.
Ampliação do horário de atendimento nas unidades de saúde para atendimento aos
trabalhadores do horário normal, ou 3° turno.
Garantir a distribuição ampla e gratuita de medicamentos, bem como o diagnóstico
gratuito para as comunidades ciganas.
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS FRONTEIRAS COM
RECORTE ÉTNICO RACIAL;

IMPLANTAR E IMPLEMENTAR CENTROS DE CONTROLES DE ZOONOSES NOS MUNICÍPIOS
BEM COMO AS FARMÁCIAS BÁSICAS - RENAME

AMPLIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES MISTAS DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DO
INTERIOR DO ESTADO COM EQUIPAMENTOS PERMANENTES;

Obrigatoriedade do teste da orelinha que pode ser feito até seis meses de idade

AMPLIAR 0 QUANTITATIVO DE UNIDADES DE REMOÇÃO EM TODAS AS UNIDADES
HOSPITALARES DO INTERIOR DO ESTADO

CRIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE UNIDADES DE SAÚDE NAS COMUNIDADES
INDÍGENAS, CIGANAS, DE RELIGIOSOS DE MATRIZ AFRICANA E QUILOMBOLAS. E
GARANTIR QUE AS POLÍTICAS DE SAÚDE ESPECÍFICAS PARA OS INDÍGENAS SEJAM
IMPLEMENTADAS EM SUA TOTALIDADE.

GARANTIR QUE A EQUIPE DO ESF ATENDA EXCLUSIVAMENTE AS COMUNIDADES:
QUILOMBOLAS, INDÍGENAS, RELIGIOSOS DE MATRIZ AFRICANA E CIGANOS, DESDE QUE
HAJA CONTINGENTE POPULACIONAL PARA TAL, COM CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA PARA
ATENÇÃO AOS AGRAVOS DE SAÚDE PREVALENTES NESTES SEGMENTOS, RESPEITANDO
A CULTURA E 0 SABER POPULAR EM SAÚDE DAS COMUNIDADES.

Implementar o Programa de Assistência Domiciliaria através de equipe muftidisciplinar.

Proporcionar atendimentos oftomlogicos e exame de coluna nas escolas públicas e nos PSF
para a população negra e comunidades tradicionais.
Construção de Unidade de Referência à Saúde Integral da População Negra e
Comunidades Tradicionais, para Pesquisa, Prevenção de tratamento específico para as
doenças prevalentes da população negra e comunidades tradicionais com inclusão do
quesito cor e Inserção do UPA'S 24h nos municípios.

Atenção especial à saúde do(a) trabalhador(a) rural no sentido do uso indiscriminado de
agrotóxicos

Implementar programa de Saúde ao Trabalhador(a).

Ampliação do programa Saúde da Família inclusive na zona rural assentamentos de
reforma agrária.
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Ampliar programa de saúde da família no campo e zonas rurais.

Garantir políticas de habitação, saneamento e abastecimento de água (perfuração de
poços comunitários e/ou construção de cisternas e acessibilidade) nas comunidades
negras - rurais ou urbanas - e indígenas, quilombolas, assentamentos,pequenos (as)
agricultores (as) assegurando a qualidade de água e a preservação ambiental;
Reativar o Programa de Saúde Ocular e promover modificação da Política Nacional de
Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade no sentido de antecipar a idade
mínima requerida para a realização da cirurgia para o glaucoma;

Construção, estruturação e aparelhamento dos hospitais e postos de saúde da rede
pública com atendimentos adequados; Qualificação de profissionais e presença !
permanente dos mesmos com o conhecimento da realidade quilombola e indígena.
Contemplar os indígenas em cargos administrativos nos DSEIS e equipe multidisciplinar de
saúde indígena, garantindo mais agilidade nas ações.

Garantir saúde móvel permanente assistência básica de saúde através de postos incluindo
atendimento odontológico, médico, psicológico, assistentes sociais e educadores para j
atendimento na zona rural dos quilombolas comunidades indígenas e ciganas;
Articular ações para que a Política Nacional de atenção à saúde dos povos indígenas tenha
o mesmo atendimento tanto aos povos indígenas que vivem nos territórios indígenas
quanto aos que vivem fora dela.

Garantir ao povo cigano nômades, assistência à saúde diferenciada, por meio de unidades
móveis que possam não somente tratar, mas também orientar e prevenir contra doenças
sexualmente transmissíveis.

Ampliar e municipalizar as UTIs moveis para garantir a acessibilidade da população
quilombola e indígena
Equipar os centros de saúde para o atendimento por envenenamento, intoxicação,
acidentes índios e doenças de chagas, que tanto afetam as populações quilombolas e !
indígenas.
Garantir atendimento médico odontológico, com unidades móveis, nas comunidades
quilombolas, indígenas e ciganas

Criar casa de apoio em todas as capitais e no Distrito Federal com o intuito de acolher e j
auxiliar quilombolas que necessitem de tratamento de saúde nestas localidades.
Garantir aos movimentos negros e indígenas acento nos conselhos Municipais e Estaduais
de Saúde de todo o Brasil, conforme resolução 333 do Conselho Nacional de Saúde.
Promover e apoiar, em parceria com movimentos sociais e universidades, a realização de
reuniões, palestras e atividades similares com foco na saúde das populações negra e
indígena, sempre abordando a prevenção, riscos, males e tratamento de doenças que mais
atingem essas populações; priorizando dentro do ESF's o atendimento às populações
negra e indígena urbana e rural; Fiscalizando e exigindo dos ESF* S e CRAS, Secretaria de
Saúde e Movimento negro, a realização dessas atividades.
Promover a conscientização das comunidades através dos GTCs( Grupo de Trabalho
Comunitário) de modo que elas possam cobrar e fiscalizar políticas de implantação do
saneamento básico ern todo território nacional.
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PRONASCI

Incluir nos cursos do PRONASCI disciplinas ligadas às questões étnicas raciais, especialmente os conteúdos previstos na Lei
Federal n° 10.639/03.

PRONASCI

Incluir os demais Estados no perfil das 19 regiões (Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro) com alto
índice de homicídios juvenil, bem como, adotar medidas políticas que visem à ampliação dos critérios de definição dos
municípios a serem contemplados com os recursos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI.

PRONASCI

Assegurar que os recursos do PRONASCI, bem como as suas ações, sejam garantidos em todos os municípios da Federação
onde não houver convênios Federativos.

PRONASCI

Identificar as instituições e/ou organizações não governamentais que tenham atividades para a juventude negra e
comunidades tradicionais, que estejam na área de abrangência das 11 regiões metropolitanas do PRONASCI.(Brasília e
entorno do DF; Vitória/ES; Belo Horizonte/MG; São Paulo/SP; Rio de Janeiro/RJ; Belém/PA; Recife/PE; Maceió/ AL;
Salvador/ BA; Curitiba/PR; Porto Alegre/RS)

SEGURANÇA E JUVENTUDE

=ortaiecer ações de apoio ao protagonismo dos jovens.

SEGURANÇA E JUVENTUDE

Indenizar, assistir e promover reparação material para jovens negros multilados e/ou sequelados, de forma que aconteça
reparação às famílias negras que tiveram seus membros exterminados pela ação da polícia e dos grupos de extermínio.

JSEGURANÇA E JUVENTUDE

Criar um programa de proteção ao jovem vítima de violência policial, para que os mesmos possam denunciar a violência
sofrida sem que sejam alvo de represálias, com a gestão da sociedade civil organizada e financiado pelo poder público.

SEGURANÇA E JUVENTUDE

Criar e acionar mecanismos de responsabilização do Estado pela omissão diante do genocídio da juventude negra.

SEGURANÇA E JUVENTUDE

Implementar políticas de prevenção à violência urbana com foco na juventude.

SEGURANÇA JUVENTUDE

Estabelecer metas, no âmbito da promoção dos direitos humanos, para trabalhar os problemas diagnosticados em relação
aos a ki nos jovens.

SEGURANÇA E JUVENTUDE

Realizar pesquisas sobre o índice de homicídios e outro óbitos entre jovens negros, indígenas nos estados brasileiros.

SEGURANÇA E JUVENTUDE

Articular junto aos órgãos governamentais a implementação das Políticas Públicas de prevenção da criminalidade junto à
juventude negra.

PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA

Incluir o quesito orientação sexual, identidade de gênero e identidade étnico-racial nas ações do Plano Nacional de
Segurança Pública e demais Planos e Programas Nacionais, estaduais e distrital de governo.

PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA ]

Inserir, no Plano Nacional de Segurança Pública, programas, projetos, benefícios e serviços voltados para a população negra,
com ênfase nas mulheres negras, bem como para as comunidades tradicionais, assegurando a alocação de recursos
financeiros para execução, como também garantir o recebimento das denúncias de discriminação étnicorracial nas
delegacias, enquadrando-as de acordo com os dispositivos do Código Penal e da Lei n° 7.716\89.

PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA

Inserir no Plano Nacional de Segurança Pública programas voltados para a população afro-descendentes e comunidades
tradicionais, com ênfase nos jovens e mulheres.

PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PUBLICA

Intensificar, no Plano Nacional de Segurança Pública, os programas voltados para a população negra, com ênfase nos jovens
negros, nas mulheres negras e comunidades tradicionais.

PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Intensificar as ações do Plano Nacional de Segurança Pública, com programas voltados para a população negra e ênfase nas
mulheres negras.

SISTEMA PRISIONAL

Garantir a atuação efetiva do Ministério Público e Defensoria Pública, na revisão das sentenças judiciais penais.
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SISTEMA PRISIONAL

Propor que detentas/os que estejam num regime semi-aberto possam ser doadores de sangue com acompanhamento.

SISTEMA PRISIONAL

Fomentar a fiscalização das regras mínimas da ONU para o tratamento das pessoas em situação de prisão e adolescentes em
conflito com a lei, respeitando sua especificidade étnicorracial, com a participação da Sociedade Civil.

SISTEMA PRISIONAL

Garantir o acompanhamento da fiscalização das penas cumpridas pelos detentos, pelas comissões formadas por
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e da defensoria pública.

SISTEMA PRISIONAL

Ampliar Projetos Sociais destinados as pessoas privadas de liberdade, respeitando sua especificidade étnicorracial, na
realização de trabalhos profissionalizante, cultural, esportivo, educacional e religioso.

SISTEMA PRISIONAL

Assegurar que os convênios destinados à construção de presídios garantam a oferta de cursos profissionalizantes e educação
formal, com a parceria da iniciativa privada.

SISTEMA PRISIONAL

Buscar a garantia do funcionamento humanizado no sistema prisional e criar mecanismos de controle social.

SISTEMA PRISIONAL

Ampliar e fortalecer políticas públicas para a inserção e a reinserção social e econômica de adolescentes e jovens egressos,
respectivamente, da internação em instituições socioeducativas ou do sistema prisional.

SISTEMA PRISIONAL

Intensificar a implementação dos tratados e convenções internacionais visando o tratamento humanizado das pessoas em
situação de prisão.

SISTEMA PRISIONAL

Propor a mudança da cultura do encarceramento e incrementar as Varas de Penas Alternativas.

SISTEMA PRISIONAL

Buscar a reformulação do Sistema Carcerário, com base nos princípios dos Direitos Humanos.

SISTEMA PRISIONAL

Articular ações especializadas para a população carcerária com mecanismos jurídicos que combatam a institucionalização do
racismo.

SISTEMA PRISIONAL

Elaborar uma política de saúde para a população carcerária, com especial atenção às mulheres em situação de prisão,
'ncluindo: composição da equipe médica dos presídios femininos com presença de um ginecologista; garantia de visita íntima
às mulheres, colocando-as em situação de igualdade em relações às concessões feitas aos homens em situação de prisão.

SISTEMA PRISIONAL

Criar, implementar e monitorar as políticas públicas que visem a recuperação e a reabilitação da população carcerária
respeitando as suas especiftcidades.

SISTEMA PRISIONAL

Criar programas, na esfera Estadual, de inserção humanizada dos egressos do sistema penal, com o objetivo de integrá-los
e/ou reintegrá-los ao convívio social e à atividade econômica.

SISTEMA PRISIONAL

Assegurar nos ambientes prisionais os direitos sexuais dos grupos divergentes do modelo heteronormatívo, garantindo os
enconfros íntimos e a equivalência dos direitos de cônjuges dos mesmos sexos.

SISTEMA PRISIONAL

Assegurar o atendimento prioritário para a população carcerária, como uma das medidas de proteção à saúde da população
negra,amparado nos preceitos do Sistema Único de Saúde Penitenciário - SUSP.

SISTEMA PRISIONAL

Promover cursos de formação destinados aos profissionais de segurança pública que atuam nos estabelecimentos prisionais,
incluindo a Lei 10.639/03, com vistas a aprimorar as técnicas específcas de atuação quanto a abordagem e contenção dos
internos.

SISTEMA PRISIONAL

Exigir o cumprimento da lei, garantindo a integridade física e moral da população negra carcerária.

SISTEMA PRISIONAL

Implementar cursos profissionalizantes no Sistema Penitenciário, de acordo com as exigências do mercado de trabalho.
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SISTEMA PRISIONAL j

Efetivar a aplicação da Lei de Execução Penal no Sistema Prisional e a reinserção social de adolescentes em medidas
socioeducativas, notadamente da população negra.

SEGURANÇA E EDUCAÇÃO !

Elaborar programas e projetos que visem a prevenção da criminalidade nas escolas, com acompanhamento no
desenvolvimento das ações concernentes aos alunos afro-brasileiros.

SEGURANÇA E EDUCAÇÃO |

Implantar noções, nos cursos de pós-graduação em Gerenciamento de Cidades, sobre Saneamento, trânsito, iluminação,
comércio, urbanismo e outros, visando a garantia e prevenção da violação de direitos étnicorraciais e de comunidades de
terreiros.

SEGURANÇA E EDUCAÇÃO \

Garantir a implantação de disciplinas direcionadas à questão étnico-racial negra nos centros de formação de agentes de
segurança pública, em todos os graus de hierarquia, ministradas por lideranças do movimento negro, das comunidades
tradicionais (terreiros e quilombolas) bem como outros professores qualificados em direitos humanos e cultura afrobrasileira.

SEGURANÇA E EDUCAÇÃO |

Garantir a institucionalização, pelo MEC, de mecanismos de ingresso dos refugiados políticos no ensino, consoante o art. 44
da Lei 9.474/97, bem como de programas que garantam a sua permanência.

SEGURANÇA E EDUCAÇÃO i

Criar e implementar programas e projetos que visem à prevenção da criminalidade, a exemplo da escola integral, ;

acompanhando o desenvolvimento dos alunos e alunas afro-brasileiras e suas famílias.

SEGURANÇA E EDUCAÇÃO ;

Promover discussão com a sociedade civil, sobre o projeto de escola em tempo integral e sua importância na prevenção da
violência, sua aplicação e financiamento, envolvendo as instituições de ensino.

SEGURANÇA E EDUCAÇÃO |

Promover cursos de capacitação aos profissionais (Ouvidoria, Disque Denúncia) para melhor atendimento às vítimas
envolvendo casos de racismo.

SEGURANÇA E EDUCAÇÃO

Incluir nos cursos de ingresso nas carreiras jurídicas e na formação continuada dos operadores de justiça [magistrados/as,
promotores/as e defensores/as] componentes que versem sobre promoção da igualdade racial e o combate à discriminação,
de modo a auxiliar na interpretação e no tratamento dos delitos racialmente orientados.

SEGURANÇA E EDUCAÇÃO j

Implantar o programa Escola Aberta aos fins de semana como uma política pública permanente dos Municípios e do Estado,
onde possam interagir estudantes, educadores qualificados e as famílias, criando uma cultura que supere os preconceitos
estabelecidos na comunidade.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Articular a revisão da legislação que pune a criação de animais que têm uso religioso (ajapá, papagaios), com vistas a
garantir a tradição milenar da criação de animais considerados parte da ritualística.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE i

Tornar mais rápido e acessível os processos administrativos e jurídicos envolvendo comunidades de tradição de terreiro,
assim como instauração de procedimento administrativos e penais contra os obstáculos impostos.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE l

Prevenir e punir os atos de violência contra as manifestações privadas e públicas das religiosidades de matriz africana e
garantir isonomia de direitos em relação às demais.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE ;

Implementar a democratização social dos meios de comunicação e controle social com vistas a abolir a prática de
intolerância religiosa, fomentando parcerias entre órgãos públicos (ex: Ministério Público, Defensoria Pública, etc) e
Sociedade Civil em prol da fiscalização e combate das práticas discriminatórias, e criar mecanismos legais que garantam a
preservação de imagens filmadas em comunidades de terreiro, utilizadas de forma leviana pela internet e canais de TV
evangélicos.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE i

Criar um programa permanente de orientação e sensibilização quanto ao respeito dos Direitos e deveres das comunidades
tradicionais de terreiro.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE i

Assegurar, através de Programa, recursos públicos e parceria com o Poder Público e as comunidades tradicionais de terreiro
a capacitação, conscientização e sensibilização dos agentes públicos, quanto aos direitos, prevalecendo a laicidade do Estado
e respeitando a diversidade e especifidades, garantindo, inclusive, a segurança aos praticantes quando dos atos litúrgicos
dentro dos templos e nos espaços públicos.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Incluir no Estatuto da Igualdade Racial o tema "Comunidades Tradicionais de Terreiro" na condição de destinatárias dos
dispositivos integrantes do texto legal, onde e no que couber.
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SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Garantir e incentivar a participação de afro descendentes, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais de terreiro em
atividades culturais e manifestações refigiosas.
SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Promover campanhas de conscientização aos representantes do poder judiciário para comparecimento aos terreiros com
vistas a reconhecer os casamentos ali realizados.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Articular a criação de estruturas de orientação religiosa, de diversas matrizes, nos moldes das Capelanias, nas Forças
Armadas e Polícia Militar, obedecendo o modelo aplicados às religiões cristãs.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Estender os benefícios legais assegurados a religiosos (Adventistas do 7 dia) quanto ao tempo de guarda de preceitos
religiosos, sendo-lhes assegurado o direito ao afastamento e abono de faltas.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Buscar mecanismos para o reconhecimento das comunidades tradicionais e matriz africana como espaços sagrados e
garantir o livre acesso das pessoas a esses espaços, para suas práticas religiosas.
SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Criar a lei que garanta aos sacerdotes e sacerdotisas (babalorixás e yalorixás), de religiões de matriz africana, o direito a
exercer com a mesma função de capelão e capela dentro das forcas armadas (militares), uma vez que já são reconhecidos
como profissionais, segundo CBO 2631.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Assegurar que o Estado brasileiro fomente e apoie a criação de um plano de combate a Intolerância Religiosa.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Desenvolver, nas três esferas do governo, ações de defesa e preservação do meio ambiente nos municípios brasileiros,
compreendendo e respeitando a relação religiosa direta e estreita que os cultos de matriz africana têm com a natureza.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Garantir assistência jurídica gratuita na regularização dos imóveis de terreiro.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Garantir que os terreiros e grupos culturais, tenham assentos na elaboração e aplicação de políticas publicas voltadas para
as temáticas raciais, criando planos de enfrentamentos ao racismo.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Assegurar a participação proporcional de representantes das religiões afro-brasileiras e indígenas, ao lado da representação
das demais religiões, em comissões, conselhos e órgãos, bem como em eventos de promoções de caráter religioso no
âmbito municipal, estadual e federai.
SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Denunciar ao Ministério da Justiça (classificação Indicativa), Ministério Público Federal e ANATEL as práticas de intolerância
religiosa contra religiões de Matriz Africana em programas de televisão e rádio de concessão pública para que sejam
tomadas as medidas legais.
SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Garantir a formação e capacitação da policia civil, guarda municipal e policia militar para que se tenha um tratamento
respeitoso nas abordagens relacionadas aos cultos afro-brasileiros.
SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Exigir a presença de entidades representativas das religiões de Matriz Africana na Comissão Organizadora da I Conferência
Nacional de Comunicação Nacional e na Conferência Nacional de Segurança Pública.

SEGURANÇA Ê RELIGIOSIDADE

Efetivar o cumprimento da isonomia legal entre as religiões de matriz africana e as demais religiões.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Fiscalizar a discriminação religiosa na mídia.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Criação de Conselho Multireligioso para acompanhar os apenados, adolescentes em conflito com a Lei junto aos Órgãos de
Justiça {Vara de Execução Penal, Vara da Infância e Juventude e Ministério Público).
SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Propor a criação de Varas específicas para julgar os crimes de racismo e intolerância religiosa.

SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Garantir acesso ao atendimento religioso às pessoas em situação de prisão pertencentes à Religião de Matriz Africana,
dentre outras religiões.
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SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Garantir aos praticantes de religiões de matriz africana o direito ao abate artesanal de animais para seu consumo e rituais.
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SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Criar mecanismos para promover a isenção da taxa para a '3 dos alvarás das casas religiosas.
SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

iarantir a utilização de nomes no registro civil de nascimento em a etnia e a cultura da comunidade de terreiro.
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SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Criar mecanismos oara a validação do casamento reliaioso
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;EGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Garantir o uso dos espaços naturais públicos considerados sagrados à práticas das Religiões de Matriz Africana.
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SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Fomentar audiências públicas municipais, e federal, como forma de dar visibilidade
no combate a intolerância religiosa.
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SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Criar mecanismos para encaminhamentos junto ao Ministério das Comunicações acerca das regras de concessão à emissoras
que só atuam em função da propaganda religiosa e que disseminam a intolerância religiosa, bem como, buscar mecanismos
para proibir a veiculação, nos diferentes meios de comunicação, de propagandas e mensagens racistas, preconceituosas,
xenófobas, discriminatórias, difamatórias, que incitem ódio contra os valores espirituais ou que lidem de forma desrespeitosa
com os valores e doutrinas religiosas ou reforcem preconceitos de qualquer ordem.
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SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Organizar ações, no dia 5 de junho, dia do meio ambiente, divulgando s ação ambientalista dos praticantes de religião de
matriz africana.
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SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Reafirmar o documento chamado CARTA DE SÃO LOURENÇO.
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SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Articular ações que visem a inclusão expressa de artigo que criminalize a demoníaíização e a publicação de material de
intolerância religiosa na Lei do racismo - lê n° 7.716/89, reconhecendo ser racismo religioso.
SEGURANÇA E RELIGIOSIDADE

Articular junto aos órgão de segurança pública a disponibilizaçõa de efetivo policial na realização de festas nas casas de
cultos de religião de matriz africana.
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MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS

Mar órgão misto, com a participação do poder público e da sociedade civil, para monitoramento das delegacias e presídios e
da atividade policial de forma geral, notadamente nos casos de violação de direitos, racismo institucional e casos de tortura
e negação de direitos à população encarcerada.Esse órgão deveria, também, acompanhar, juntamente com as Comissões
da OAB e Ministério Público, o cumprimento das penas, o controle externo das corregedorias de polícia, e fomentar
campanhas com orientações

MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS

Criar bancos de dados nas instâncias públicas, com registros estatísticos, sobre os crimes praticados nos Estados, motivados
por intolerância étnicorracial.
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MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS

Incluir no Censo da População Carcerária promovido pelo Ministério da Justiça, os quesitos étnico/racial, geracional, de
religiosidade e orientação sexual. .
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MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS

Inserir o quesito raça/etnia/cor em todos os cadastros institucionais relativos à justiça e à segurança pública.
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MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS ,,,,.;,;

DENUNCIAR E CRIAR MECANISMO PARA CONTER E PROMOVER ESTUDO SOBRE O RACISMO INSTITUCIONAL, EM
ESPECIAL O GENOCÍDIO DA JUVENTUDE NEGRA E AS COMUNIDADES TRADICIONAIS, RESPEITANDO OS VALORES
CIVILIZATÓRIOS.
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MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS

Promover o mapeamento da violência contra afro-descendentes e comunidades tradicionais, em parceria com a sociedade
civil, universidades públicas e privadas.
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MONITORAMENTO

Efetivar a política de combate à violência doméstica, com a punição dos agressores e a criação de serviços de apoio às
vítimas (abrigo, atendimento jurídico, psicológico e geração de renda), bem como monitoramento e controle estatístico
desse tipo de violência, com recorte étnicorra

MONITORAMENTO DE POLÍTICAS

Criar em todos os níveis institucionais Ouvidorias, disque denúncia e Centrais de Atendimento para monitorar denúncias



"S iSt cfT\
Posição: 93 WlPv^

Posição: 94 Ci yP\-***

Posição: 95 H Hí v*"*

Posição: 96 1F; W V-**

Posição: 97 E*3 n?V*"*^

Posição: 98 19 GP v***

Posição: 99 O © V^

Posição: 100 ̂ S BüV^

Posição: 101 TS1 Slv^

Posição: 102 O ® v^**

Posição: 103 O IP V**

Posição: 104 «9 BP v**'*

Posição: 105 iS HP v**

Posição: 106 «1 15 V^

-B«trfi\
Posição: 107 W QpV*"1

Posição: 108 19 1B \>*

Posição: 109 iSypxJk*

Posição: 110 19 OP v*"*

referentes aos maus tratos e discriminação étnico-racial até dezembro de 2009.

MONITORAMENTO

Criar, no âmbito do poder judiciário, banco de dados das estatísticas das sentenças condenatórias, considerando as origens
étnico/raciais.

MONITORAMENTO DE POLÍTICAS

Criar Sistema Integrado de Informações que disponibilize dados relativos aos crimes, desde a comunicação nas Delegacias
até o término da execução penal, garantindo o acesso ao público, excetuando as informações cujo segredo de Justiça seja
obrigatório.

MONITORAMENTO DE POLÍTICAS

Assegurar o processo de monitoramento das políticas presentes nos Planos Nacional, Estaduais e Municipais de Segurança, e
ainda no Plano diretor do Sistema Carcerário, garantindo a presença de representações da sociedade civil neste processo.

CIGANOS

Implementar políticas de sensibilização, social objetivando o respeito aos costumes, crenças e tradições do povo cigano em
Filmes, novelas, seriados, documentários e outros, inclusive, garantir o direito de mulheres ciganas em trajes típicos acessar
estabelecimentos públicos.

CIGANOS

Incentivar a participação de representantes ciganos nos Conselhos Federais, estaduais e municipais de defesa dos direitos
das minorias étnicas, nos conselhos tutelares, bem como no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, para
orientação, resguardo e garantia dos direitos da etnia cigana. ~

CIGANOS

Assegurar o cumprimento dos 29 itens da cartilha para os 0ovos ciganos (2008).

CIGANOS

Sensibilizar as comunidades ciganas para a necessidade de realizar o registro de nascimento dos filhos. Assim como apoiar
medidas destinadas a garantir o direito ao registro de nascimento gratuito para a criança cigana.

CIGANOS

Desenvolver campanhas de incentivo a permitissão que as meninas ciganas tenham o mesmo direito à alfabetização, cultura
e educação dos meninos ciganos.

CIGANOS

Promover campanhas para que as pessoas do povo cigano, em sua grande maioria, nascidas no Brasil, tomem conhecimento
que são cidadãos brasileiros, com os mesmos direitos e obrigações de todo e qualquer cidadão, aumentando assim sua auto-
estima.

CIGANOS

Incluir, explicitamente, a etnia cigana em toda ação humanitária ou lei que beneficie as comunidades indígenas, negras e
outras.

CIGANOS

Sensibilizar as comunidades ciganas para a necessidade de realizar o registro de nascimento dos filhos.

CIGANOS

Garantir, judicialmente, a concessão de direito de resposta ao povo cigano, no mesmo espaço utilizado pela mídia para
veicular mensagens que desrespeitarm, difamam e violentam a sua dignidade.

CIGANOS

Garantir às crianças e os jovens ciganos nômades, os mesmos direitos, tratamento, respeito e solidariedade dispensados aos
não ciganos.

CIGANOS

Articular junto ao MEC o veto a livros e materiais didáticos que contenham expressões que apresentem o povo cigano de
uma forma negativa.

CIGANOS

Garantir às barracas ciganas (Thieras) o mesmo direito de inviolabilidade estabelecida pela Constituição Federal de 1988 às
casas residenciais.

CIGANOS

ncentivar a participação de representantes ciganos nos Conselhos Federais, estaduais e municipais de defesa dos direitos
das minorias étnicas, nos conselhos tutelares, bem como no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, para
orientação, resguardo e garantia dos direitos da etnia cigana.

INDÍGENAS

Garantir os direitos dos Povos Indígenas, respeitando o art. 231 da Constituição Federal, que reconhece o direito originário
desses povos sobre o Território Brasileiro.

NDIGENAS

Garantir o reconhecimento das carteiras de identificação indígena expedidas pela FUNAI equiparando-as ao sistema do
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Instituto Nacional de identificação vigente no país.
INDÍGENAS

Fomentar cursos de formação de agentes indígenas para atuação na vigilância e gestão dos territórios indígenas,
assegurando sua contratação prioritária, respeitando a organização social, usos, costumes e tradições de cada Povo
[ndóena.
INDÍGENAS
i

Articular junto aos órgãos competentes a destinação de recursos financeiros aos programas de combate à discriminação
contra os Povos Indígenas.
INDÍGENAS

Buscar mecanismos para a implantação de um programa destinado a assegurar a aposentadoria (por doenças infecto
contagiosas-HIV/AIDS, doenças mentais, invalidez e por idade) de cidadãos indígenas que vivem dentro e fora dos
territórios indígenas, auxílio doença e auxílio acidente junto ao INSS.
INDÍGENAS

Usar a expressão "Povos Indígenas" em todo o texto resultante da Plenária Nacional de Comunidades Tradicionais, bem
como na Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
INDÍGENAS

Articular mecanismos para a proposição de marco legal, nacional, de proteção ao patrimônio cultural e natural dos Povos
Indígenas, seus direitos intelectuais, seu patrimônio material, {material, conhecimentos tradicionais, inclusive aqueles
associados à biodiversidade, expressões culturais, inovações e práticas, recursos biológicos e recursos genéticos , com a
participação ampla, plena e efetiva dos Povos Indígenas em sua elaboração e implementação em todos os níveis.
INDÍGENAS

Articular mecanismos e propor legislação específica que penalize os meios de comunicação, como rádios, revistas, jornais,
impressos, televisão, etc, que usarem a imagem ou personagem indígena de forma irônica, pejorativa, discriminatória,
racista ou que caracterize ofensa aos Povos Indígenas, suas culturas, usos, costumes e tradições.
INDÍGENAS

Buscar mecanismos para a fiscalização e preservação do entorno dos territórios indígenas.
INDÍGENAS

Articular a criação de norma legal para regulamentar o poder de polícia em territórios indígenas, com participação ampla,
plena e efetiva dos Povos Indígenas e suas organizações, em todos os níveis do processo.
INDÍGENAS

Articular a criação de uma instância de defensoria pública aos Povos Indígenas, priorizando a contratação dos profissionais
indígenas bacharelados em Direito por meio da implementação do sistema de cotas.
INDÍGENAS

Garantir a segurança pública para os territórios indígenas, preservando e assegurando a integridade física dos povos
indígenas, sendo que o Estado responderá pela ação de seus agentes que violem os direitos humanos específicos dos povos
indígenas, mediante reparação, indenização e penalização de condutas lesivas aos direitos individuais e coletivos dos povos
indígenas.
QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

Exigir tratamento adequado para as punições e criminalizações que quilombolas e indígenas sofrem em relação ao uso de
recursos ambientais, através de capacitações continuadas de guardas verdes e guardas ambientas
QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

Intensificar a segurança, no sentido de prevenção de acidentes nos trajetos de deslocamentos rotineiros de quilombolas e
indígenas, enquanto não exista a consolidação de infra - estrutura em seus territórios.
QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

Garantir o acesso da segurança pública nas comunidades rurais e tradicionais como também a implantação de postos
policiais para promover a segurança e guarda local.
QUILOMBOLAS

Assegurar o melhoramento do conhecimento e valorização da cultura quilombola e dos direitos das dessas comunidades,
interagindo com outras culturas através de realização de debates, seminários e simpósios.
QUILOMBOLAS

Garantir, no âmbito dos governos federal, estadual e municipal, o acesso das comunidades quilombolas às informações
sobre programas sociais voltados para as comunidades, Intensificando o monitoramento quanto à implantação e execução
dos mesmos.
QUILOMBOLAS

Sensibilizar os governos para criação de mecanismos que assegurem, de forma efetiva, que os cemitérios das comunidades
quilombolas sejam respeitados como espaços sagrados.
QUILOM80LAS

Viabilizar o acesso da população quilombola à documentação civil básica, contribuindo para a promoção da cidadania e a
defesa dos direitos humanos.
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QUILOMBOLAS

Realizar oficinas e debates públicos com profissionais da área de direito e membros das comunidades quilombolas para a
discussão do conflito: o direito da terra pelo uso contínuo e duradouro manifestando a cultura a ela ligada versos o direito
pelo título de propriedade.

QUILOMBOLAS

Implantar, nas comunidades remanescentes de quilombos postos policiais para promover a segurança e guarda da
população local.

QUILOMBOLAS

Promover a participação das comunidades quilombolas na definição e liberação de recursos do Programa Brasil Quilombola.

QUILOMBOLAS

Buscar a implantação de programas específicos de atenção e promoção da cidadania , a adolescentes e jovens quilombolas
da zona rural, que freqüentam a escola na zona urbana.

QUILOMBOLAS

Garantir, através de Lei ou outros mecanismos o acesso direto das comunidades quilombolas nos diversos meios de
comunicação para a divulgação de suas atividades e manifestações.

QUILOMBOLAS

Articular ações para emissão de documentos pessoais dos quilombolas.

QUILOMBOLAS

Criar mecanismos de articularção entre as comunidades quilombolas, a Ordem dos Advogados do Brasil e 0 Ministério
Publico Federal e Estadual para garantia de seus direitos.

LEGISLAÇÃO

Capacitar os operadores da área de segurança pública na elaboração de boletins de ocorrência e na instauração de inquérito
penal, com base precisa na Lei n° 7.716\89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, visando dar
ao Ministério Público subsídios para que possa apresentar denúncias de racismo, sem que sejam desqualificadas ou mesmo
arquivadas.

LEGISLAÇÃO

Acrescentar ao artigo 140 do Código Penal, para que a pena seja majorada em pelo menos 2/3, quando o crime for
praticado por autoridades de qualquer esfera de Poder, e como efeito secundário da sentença penal condenatória que se
trata de crime de discriminação.

LEGISLAÇÃO

Garantir o direito à segurança e o direito de ir e vir, assegurados pela Constituição Federal e propor a revisão do Código
Penal brasileiro.

LEGISLAÇÃO

Apoiar a reforma do poder judiciário, visando torná-lo mais ágil, acessível à população mais pobre e transparente para toda
sociedade brasileira.

LEGISLAÇÃO

Buscar o aperfeiçoamento dos mecanismos dos arts. 138 e 140 do Código Penal para efetivação dos dispositivos que
garantem a punibilidade por crime de racismo.

LEGISLAÇÃO

Propor alteração da Lei n° 7.716, de 1989, para incluir a injúria qualificada entre os crimes de preconceito racial.

LEGISLAÇÃO

Revisar o Código Penal, abolindo os crimes de vadiagem, mendicância e desacato às autoridades, relacionados às pessoas
em situação de vunerabilidade.

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Combater a violência através de ações e investimentos, que permitam a juventude negra e aos adolescentes tenham acesso
a cursos profissionalizantes de acordo com Constituição Federal, Estatuto da Criança de do Adolescente - ECA, e Declaração
Universal dos Diretos Humanos.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Realizar campanhas contra a redução da maioridade penal e pela aplicação efetiva do Estatuto da Criança e o Adolescente
(ECA).

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Fortalecer através do CONANDA, os conselhos tutelares de forma a lhes assegurar meios materiais para o desenvolvimento
regular de suas atividades.

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Garantir a efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente visando a manutenção do texto contra a redução da
maioridade penal.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Reestruturar, ampliar e regionalizar (geográfica) as instituições de reabilitação de adolescentes em conflito com a lei.(UNIS,
UNIPI, ÜNICI, UFIR).

Posição: 148

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Renovar as políticas das instituições de reabilitação de risco como unidade de integração, UNIPI e presídios conforme o ECA,
através do emprego de medidas sócio educativas, extensivas às famílias, com atividades multifuncionais.
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SEGURANÇA E MÍDIA

fiar um espaço de publicação semanal, de no mínimo de meta página, nos diários oficiais dos municípios, estados e União,
com textos e imagens com a temática da promoção igualdade racial.

Posição: 150

SEGURANÇA E MÍDIA

Garantir que a administração pública municipal, estadual e federal formalizem as datas de relevância históricas e temáticas
para a população negra e comunidades tradicionais, assegurando espaço publicitário nos veículos de comunicação para
Dromoção da igualdade racial, com orientação da SEPPIR, das secretarias estaduais, conselhos estaduais e municipais, sobre
aprodução de seu conteúdo.

Posição:

SEGURANÇA E MÍDIA

Criar uma agência de comunicação e marketing, vinculada a Seppir (Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial), para desenvolver a imagem institucional do negro (a).

Posição: 152

SEGURANÇA E MÍDIA

Exigir nas publicações oficiais (estado, municipal e união) a presença de atores negros e atrizes negras, respeitando a
jroporção da população afrodescendente, com garantia de conteúdos que respeitem as questões raciais e de gênero.

Posição: 153

SEGURANÇA E MÍDIA

Garantir a inserção de conteúdo relacionado a promoção da igualdade racial, com lin
dos municípios, estados, União e autarquias.

i, nos sites e portais oficiais

Posição: 154

SEGURANÇA E MÍDIA

Promover e apoiar a criação de meios de comunicação comunitários para as comunidades afro-brasileira, indígena, cigana e
demais segmentos étnicos; e Priorizar a concessão de emissoras de rádio e de televisão para entidades de defesa dos
direitos da comunidade negra e de promoção da igualdade étnico-racíal.

Posição: 155

POLÍTICAS PUBLICAS

Responsabilizar os rneios de comunicação peia vsiculação de matérias de cunho racista, preconceituoso e discriminatório.

Posição: 156

SEGURANÇA E MÍDIA

Assegurar, através de mecanismos legais,o respeito aos costumes, crenças e tradições dos Povos das Comunidades
Tradicionais em filmes, novelas, seriados, documentários e outros, bem como a eliminação, em livros e materiais didáticos,
peças publicitárias, jornais e revistas, de expressões que apresentem esses Povos e os seus costumes e tradições de forma
jejoratíva.

Posição:

SEGURANÇA E MÍDIA

bmentar parcerias entre órgãos públicos (ex: Ministério Público, Defensoria Pública, etc) e Sociedade Civil em prol da
fiscalização dos rneios de comunicação visando o combate às práticas discriminatórias. .___

Posição: 158

SEGURANÇA E MÍDIA

Criar o Prêmio Valorização Racial destinado aos veículos de comunicação que apresentem programas, reportagens, textos e
promoção da igualdade étnica.campanhasvoltedospara

Posição:

POLÍTICAS PUBLICAS

Articular a criação de Centros Públicos de Tratamento e Prevenção para dependentes químicos para negros, indígenas e
demais povos e comunidades tradicionais.

Posição:

POLÍTICAS PUBLICAS

Promover ações de divulgação e empoderamento das ferramentas jurídicas e políticas necessárias à autodefesa de
comunidades negras em ruas, favelas e instituições carcerárias.

Posição: 161

«3LÍTICAS PUBLICAS

Criar material de orientação, produzido pelo governo federal, de atos, condutas, atitudes e comportamentos racistas com
vistas a esclarecer as pessoas, o ministério público, os órgãos de segurança púbiica e subsidiar a alteração da lei do racismo.

Posição: 162•§9®
POLÍTICAS PUBLICAS

Disponibilizar os recursos orçamentários para continuidade e efetivação das ações do Programa de Combate ao Racismo
Institucional, incluindo rubrica relativa à execução do programa em todas as secretarias estaduais.

Posição: 163

POLÍTICAS PUBLICAS

Exigir maior empenho i ninação com referência à homofobia, lesbofobia e transfobla.

POLÍTICAS PUBLICAS

Posição
Envia^resforcosparagarantirc^

•ICAS PUBLICAS
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Criar mecanismos de segurança pública mais efetivos para o combate a violência racial, por disputa de terras e intolerância
religiosa.

POLÍTICAS PUBLICAS

Combater a exploração sexual infanto-juvenil e implementar ações de educação e saúde para as populações negra e
indígena.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Promover campanhas educativas em todos os meios de comunicação, sobre os direitos e assistência aos índios, negros e
outras etnias discriminadas.

POLÍTICAS PUBLICAS

CRIAR COMISSÃO PARITÁRIA (GOVERNO/SOCIEDADE CIVIL) PARA INVESTIGAR E APURAR CRIMES DE MOTIVAÇÃO
ETNICORRACIAL, A PARTIR DE DEMANDAS EFETIVAS,NO ÂMBITO DE ESTADOS, MUNICÍPIOS E UNIÃO.

POLÍTICAS PUBLICAS

Articular atendimento especializado, nos órgãos Estaduais, Municipais, Judiciários e Legislativos, para casos de racismos
contra índios, negros, outras etnias discriminadas, com recorte de gênero e orientação sexual.

POLÍTICAS PUBLICAS

Incentivar os Municípios a implantarem o Sistema SOS Racismo, com a finalidade de combater as violências racistas e de
gênero, no trabalho, nas escolas e nas instituições públicas e privadas.
POLÍTICA PÚBLICA

Implantar e implementar o disque racismo, como mecanismo de denúncia ao preconceito e discriminação racial.

POLÍTICAS PUBLICAS

CRIAR E DIVULGAR INSTRUMENTOS PARA A DENÚNCIA DE PRÁTICAS RACISTAS, NO MODELO "SOS RACISMO", DE FORMA
ESTRUTURADA COM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUDICIÁRIA E PSICOLÓGICA ÀS VÍTIMAS.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Criar e implementar o S.O.S Racismo objetivando atuar junto as delegacias especializadas em crimes contra discriminação
racial e preconceitos, tendo composição multidisciplinar, funcionando com plantio 24 horas e devidamente aparelhadas para
execução desse serviço.

POLÍTICA PUBLICAS

Estimular os Estados e Municípios a garantir atendimento psicossocial para as vítimas de violência racial extensivo as
famílias.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Estimular a criação de Centros de Referência Estadual de Direitos Humanos, pela Secretaria de Justiça e Cidadania.

POLÍTICAS PUBLICAS

Criar mecanismos para articulação, discussão e convencimento dos representantes eleitos no Congresso Nacional para
aprovação do Estatuto da Igualdade Racial.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Combater todas as formas de assédio, sejam elas baseadas na raça, sexo, religião, orientação sexual ou deficiência.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Implementar, de forma enérgica, medidas que visem impedir casos de violência policial e de execuções sumárias e
extrajudiciais.

POLÍTICAS PUBLICAS

Exercer maior controle perante as instituições de segurança pública e judiciais de forma que impeçam que condenações por
crimes de racismo acabem sendo classificados como injúria ou calúnia.

POLÍTICAS PUBLICAS

Capacitar os profissionais da área de segurança pública para atuarem como agentes promotores e multiplicadores da
promoção da igualdade racial.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Propor a criação e ampliação das delegacias especializadas em crimes de racismo, preconceitos e todas as formas de
discriminação, visando proporcionar condições para que o serviço seja ofertado com qualidade, de acordo com a demanda.

POLÍTICAS PUBLICAS

Construir abrigamento provisório para proteção às pessoas ameaçadas.

POLÍTICAS PUBLICAS

Qualificar os profissionais de segurança publica em Direitos Humanos com recorte Racial.

POLÍTICAS PUBLICAS

Combater a exploração sexual infanto-juvenil por meio de projetos sociais, culturais e esportivos (incluindo o Programa
Sentinela em todos os municípios do Estado), em especial projetos direcionados a apoio e orientações as famílias negras.
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POLÍTICAS PÚBLICAS j

Construir, com os demais parceiros governamentais e a sociedade civil, projetos de intervenção que tratem da questão racial
valorizando a construção da identidade negra.

POLÍTICAS PÚBLICAS !

Buscar a aplicação das penalidades previstas contra os crimes raciais e o não cumprimento da Lei n° 10.639/03.

POLÍTICAS PUBLICAS

Exigir maior fiscalização no combate ao tráfico de mulheres e crianças, inserindo essas ações em projetos com melhor
adequação e abrangência.

POLÍTICAS PÚBLICAS j

Usar todos os meios legais para coibir as ameaças e violências que tem vitimado as comunidades Quilombolas, Indígenas e
Ciganas como: grilagem de terras, ameaças de morte, impedimento de transitar em suas terras, exploração ilegal do j
turismo, permanência de capangas dentro das áreas ameaçando os moradores e fazendo especulação imobiliárias nas i
terras.

POLÍTICAS PUBLICAS i

Combater as desigualdades sociais, nas três esferas de poder, com criação e fiscalização de programas e projetos que
inibam a violência.

POLÍTICAS PUBLICAS

Avançar na capacitação de gestores, operadores de direito e agentes sociais na área de segurança pública, com ênfase em
gênero, raça, comunidades tradicionais e direitos humanos.

POLÍTICAS PUBLICAS \

Intensificar as ações de combate ao trabalho escravo.

POLÍTICAS PUBLICAS 1

Propor a elaboração do Plano de Segurança Pública, para as três esferas de governo, com interfaces nos Ministérios das i
Cidades, Educação e Trabalho.

POLÍTICAS PUBLICAS i

Assegurar maior rigor no cumprimento das leis que tratam do racismo, e a devida fiscalização periódica nos setores de i
trabatho.

PPOLITICAS PUBLICAS 1

Criar uma ouvidoria no âmbito municipal para denúncias de combate efetivo à intolerância religiosa, a discriminação racial e
étnica no ambiente de trabalho.

POLÍTICAS PUBLICAS

Criar ouvidorias nos âmbitos federal, estadual e municipal de combate ao racismo.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Fortalecer a participação das comunidades tradicionais no Conselho de Segurança Pública.

POLÍTICAS PUBLICAS

Utilizar os espaços públicos existentes, como os centros culturais, para promoção de ações informativas, debates, exibição l
de filmes, visando o combate à violência e ao racismo.

POLÍTICAS PUBLICAS

Incentivar a realização e desenvolvimento de projetos sociais, envolvendo atividades recreativas, esportivas, culturais e i
profissionalizantes para comunidades em situação de vulnerabilidade.

POLÍTICAS PUBLICAS ,

Promover a implementação de políticas de capacitação continuada dos membros da guarda municipal, quando houver, com
interação com as polícias militar, civil e corpo de bombeiros, nas questões de direitos humanos e combate ao racismo, no
sentido de erradicar e prevenir práticas de racismo "institucionalizadas" nesses setores e de garantir o devido recebimento j
de denúncias de discriminação étnica e racial.

POLÍTICAS PUBLICAS i

Intensificar o combate à pedofilia, exploração e abuso sexual de crianças, adolescentes, jovens negros e jovens das •
comunidades tradicionais.

POLÍTICAS PUBLICAS

Garantir a implementação da Lei Maria da Penha, objetivando coibir a violência contra a mulher.

POLÍTICA PUBLICAS

Garantir o imediato fim da tortura nas delegacias, penitenciárias e unidades prisionais, principalmente de jovens, através de
efetiva aplicação da Lei n° 9.455, de 7/4/1997.

POLÍTICAS PUBLICAS

Garantir o cumprimento, em todas as instâncias, do art. 3° da Declaração Universal dos Direitos Humanos:
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.



Posição: 204 19 Uv v***

Posição: 205 O S\!P

Posição: 206 TF5 OUv"*

Posição: 207 19 SI V**

Posição: 208 «S 1B v*^

5osição: 209 ES Uir v""̂

Posição: 210 "8 fP^k*

Posição: 211 TSyPv*^

Posição: 212 «1 yp\í*^

Posição: 213 TB ® \P

Posição: 214 iS Utf \&^

Posição: 215 IÍ®V^

Posição: 216 Ir1 BI V**

Posição: 217 iS IP v-**

„,•§»#

Posição: 219 O 9\&^

Posição: 220 H! 1S V^

Posição: 221 CS 15 v^

Posição: 222 Hl Hi v^

POLÍTICAS PUBLICAS

Reconhecer, por meio da formulação de políticas e de metas institucionais, a necessidade de compensação das
desvantagens históricas do povo negro e da valorização artística e cultural como estratégias de afirmação étnica e realização
do direito à igualdade.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Garantir a ampliação, de forma quantitativa e qualitativa, da defensoria pública, com a criação de grupo especializado na
defesa dos direitos da igualdade racial, defesa das políticas, ações afirmativas, ações criminais e indenizatórias em caso de
racismo e na defesa das comunidades tradicionais.

POLÍTICAS PUBLICAS

Garantir o cumprimento da lei, nos casos de abusos e crimes praticados por agentes de segurança pública ou particular,
visando o combate à corrupção e à violação dos Direitos humanos.

POLÍTICAS PUBLICAS

Garantir a criação de postos avançados da polícia federal em todos os municípios, para atuar na prevenção e investigação de
delitos que possam ser cometidos pelas instâncias militares è civis.

POLÍTICAS PUBLICAS

Promover capacitação continuada,, com ênfase étnico racial, com as Policias Rodoviária Federal, Federal, Militar, Civil,
Bombeiro Militar, Agente Penitenciário, Sócio-educador e Guarda Municipal, objetivando a melhoria dos serviços prestados à
sociedade.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Garantir maior fiscalização nas áreas de fronteira, onde se encontram os povos indígenas e quilombolas, através dos órgãos
públicos competentes, a fim de coibir os crimes organizados de contrabando, tráficos, dentre outros.

POLÍTICAS PUBLICAS

Realizar audiências públicas, no âmbito dos Estados, Municípios e Distrito Federal, promovendo a transparência na
destinação dos recursos públicos e mo atendimento das políticas públicas da promoção da igualdade racial.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Assegurar aos policiais civil, militar e federal atendimento psicológico periódico com o devido tratamento, quando necessário.

POLÍTICAS PUBLICAS

Intensificar, nas comunidades indígenas e comunidades carentes, programas de prevenção que atuem no combate à
exploração sexual infanto-juvenil, violência sexual e doméstica, combate ao tráfico e uso de drogas ilícitas.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Garantir o direito à liberdade de expressão e respeito, por parte do Estado e órgãos do Poder Judiciário e Ministério Público,
às manifestações religiosas e culturais afro-brasileiras.

POLÍTICAS PUBLICAS

Assegurar a valorização dos espaços sociais da população negra e das comunidades tradicionais.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Assegurar o cumprimento da nova Lei de entorpecentes dotando as comunidades com centros de recuperação terapêutico.

POLÍTICAS PUBLICAS

Estimular a atividade cultural afro-brasileira como forma de prevenção à violência e drogadição.

POLÍTICAS PUBLICAS

Garantir o Programa de Cotas nas a
comunidades tradicionais.

ções afirmativas, junto ao Ministério Público e Poder Judiciário, para a população negra e

POLÍTICAS PUBLICAS

Combater as posturas etnocêntricas, para a desconstrução de estereótipos e preconceitos atribuídos aos negros, por meio de
ações formativas, campanhas etc

POLÍTICAS PÚBLICAS

Promover a interação entre Comunidade e a Polícia, por meio de projetos sociais das Associações e escolas, com ênfase na
cultura e valores pertinentes à sua localidade.

POLÍTICAS PUBLICAS

Instituir, nos cursos de formação profissional, nas áreas de saúde, segurança e justiça, a inclusão da política étnico-racial.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Capacitar os agentes de delegacias de polícia e policiais militares para garantir identificação e tipificação específica nos B.O's
(Boletim de Ocorrência) sobre crimes de racismo e Injúria qualificada, conforme art. 140, parágrafo 3°, da Lei 7716/96.

POLÍTICAS PUBLICAS

Criar, fortalecer e ampliar o número das delegacias especializadas em crimes raciais, avançando para a implementação de
centros multidisciplinares e multiprofissionais devidamente qualificados para o atendimento e encaminhamento das
demandas decorrentes das ocorrências de discriminação racial.
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Propor a realização de cursos com formação continuada para juizes e promotores, visando a compreensão das relações
raciais noT Brasil e a violência histórica advinda do racismo.

POLÍTICAS PUBLICAS

REVER A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E SUA FORMA DE APLICAÇÃO, A FIM DE QUE A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL SEJA
COMPATÍVEL COM AS TRADIÇÕES DAS COMUNIDADES (INDÍGENAS, CAIÇARAS, RIBEIRINHOS, QUILOMBOLAS, ENTRE
OUTRAS), PARA QUE SEJA POSSÍVEL USUFRUIR DOS RECURSOS NATURAIS EM PROL DA PRÓPRIA COMUNIDADE E DE SEU
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

POLÍTICAS PÚBLICAS

ELABORAR E ORGANIZAR A DISTRIBUIÇÃO DE QUE DÊ ORIENTAÇÕES RELACIONADAS À ABORDAGEM

POLÍTICAS PUBLICAS

Propor que os policiais civis e militares, ao ingressarem na Academia para sua formação inicial, tenham no currículo as
disciplinas relacionadas à cidadania, com ênfase na ética, raça, etnia, gênero, homofobia, lesbofobia, sexismo e intolerância
religiosa, sendo ministradas por especialistas em direitos humanos.

POLÍTICAS PÚBÜCAS

Propor que os policiais civis e militares tenham formação continuada.

POLÍTICAS PÚBÜCAS

Garantir a criminalização das autoridades que abusam do poder contra a pessoa negra e indígena, ferindo os direitos da
pessoa humana.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Promover, por meio de parcerias dos governos municipal, estadual, federai e sociedade civil organizada, campanhas para
conscientizar quanto ao respeito à diversidade sexual na sociedade.

POLÍTICAS PUBLICAS

Desenvolver as ações previstas no pacto nacional de enfrentamento à violência.

POLLÍTKAS PÚRJCAS

Capacitar os agentes de defesa civil, tais como, policiais, guardas municipais, bombeiros, SAMU e outras categorias, para

POLÍTICAS PÚBÜCAS

Desenvolver ações de combate ao racismo institucional no âmbito dos governos municipal, estadual e federal, com interação
entre as polícias militar, civil e municipal.

POLÍTICAS PUBLICAS

Criar um fundo nos âmbitos municipal e estadual, destinado à promoção de políticas públicas de igualdade racial.

POLÍTICAS PUBLICAS

Inserir no orçamento anual da união verbas destinadas às políticas públicas para promoção da igualdade racial nos
municípios brasileiros.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Garantir espaço e equipamentos públicos, infraestrutura vecutos de comunicação em geral para divulgação e cultura das
comunidades tradicionais, para combate à discriminação e à exclusão.

POLÍTICAS PUBLICAS

Criação de agendas sociais e ambientais em vilas e favelas, com recorte etnicorracial.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Criação de um fórum de debates sobre a desigualdade racial, para facilitar a visão geral e evitar a fragmentação, dada a
visão social individualista do brasileiro.

POLÍTICAS PUBLICAS

Divulgar a legislação que tipifica os crimes de discriminação étnicorraciais, como também promover a capacitação de
profissionais de segurança pública e privada, tendo por instrumento campanhas promovidas por órgãos públicos federais e
sociedade civil.

POLÍTICAS PÚBÜCAS

Garantir a implementação das políticas públicas de promoção da igualdade racial dentro dos poderes constituídos.

POLÍTICAS PUBLICAS

Garantir que as Defensorias Públicas e o Ministério Público sejam capacitados para a defesa das vítimas de crimes étnico-
raciais.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Criar programas de prevenção ao racismo e implementação do PCR! (Programa de Combate ao Racismo Institucional), nos
três níveis de governo e poderes.

POLÍTICAS PUBLICAS
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Garantir a presença de policiais femininos nas viaturas da Policia Militar, nos horários diurno e noturno, assegurando a
capacitação para uma abordagem com recorte étnico-racial, geracional, gênero, orientação sexual, e identidade de gênero.
POLÍTICAS PUBLICAS

Garantir o cumprimento da Convenção 169 da OIT e dos Tratados Internacionais em Defesa dos Direitos Humanos.

POLÍTICAS PUBLICAS

Intensificar as ações de combate ao trabalho escravo e análogo a escravidão, trabalho infantil, tráfico de seres humanos,
exploração sexual infanto-juvenil, bem como o combate a lesbofobia, homofobia, transfobia, tendo em vista essas violências
atingirem de maneira sistemática a população negra, quilombola e grupos historicamente discriminados.

POLÍTICAS PUBLICAS

Garantir que o Estado brasileiro reconheça os crimes e violações perpetrados contra a população negra e indígena no
período de colonização, formulando políticas de reparação.

POLÍTICAS PUBLICAS

Assegurar a dotação de recursos financeiros, materiais e humanos, destinados à estruturação dos órgãos especializados na
defesa dos direitos humanos e apoio as vítimas de todas as formas de discriminação.

POLLÍTICAS PUBLICAS

Criar mecanismos de premiação para as policias militar, civit e guarda municipal (em edital de concurso), na implementação
de projetos de enfrentamento a violência policial, tendo os projetos recorte étnico-racial, de gênero, orientação sexual e
identidade de gênero.

POLÍTICAS PUBLICAS

Garantir apoio da SEPPIR aos municípios que possuem Órgãos de Promoção da Igualdade Racial,para uma melhor atuação
na prevenção e combate à discriminação e violência com recorte etnicorracial.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Produzir informação para subsidiar políticas públicas relacionadas a questões étnico raciais, geracíonais, de religiosidade e de
orientação sexual e de identidade de gênero.

POLÍTICAS PUBLICAS

Promover ciclo de seminários nacionais, visando à consolidação da jurisprudência no que tange aos julgamentos referentes
aos crimes de racismo e de preconceito racial.

POLÍTICAS PUBLICAS

Apoiar o desenvolvimento técnico e gerencial das organizações populares defensoras de direitos e políticas necessários à
materialização da igualdade racial.

POLÍTICAS PUBLICAS

Garantir que o Estado e os Municípios desenvolvam esforços na defesa e na preservação dos territórios patrimoniais da
população negra e indígena, visando resguardar seus saberes milenares nas diversas áreas de conhecimento.

POLÍTICAS PUBLICAS

Criar e implementar um fundo indenizatório governamental que vise atender vítimas de violência policial, incluindo apoio
psicológico específico.

POLÍTICAS PUBLICAS :

Garantir a inclusão da população negra, indígena e cigana, em toda e qualquer campanha de saúde, educação, trabalho,
azer, esporte e cultura.

POLÍTICAS PUBLICAS

Denunciar e criar mecanismos para conter o racismo institucional, em especial o genocídio da juventude negra e das
comunidades tradicionais.

POLÍTICAS PUBLICAS

Possibilitar a interação entre Comunidade e Polícia,por meio de projetos sociais, trabalhando cultura e valores.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Divulgar as leis de assistência e defesa de direitos às comunidades tradicionais;

POLÍTICAS PÚBLICAS

Instituir lei que cria uma aposentadoria para os velhos capitães de congado, mestres de capoeira e zeladores de santo, como
processo de valorização dos detentores de cultura e circulação de renda dentro da comunidade, evitando a desagregação e
conseqüente aumento nos índices de violência.
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Posição: 1
Promover oficinas, capacitações dentre outros, sobre meio ambiente e sustentabilidade em
todo território nacional.

Posição: 2

Criar projetos de recuperação, conservação e preservação das nascentes e matas ciliares
das comunidades tradicionais, quilombolas, cigano, indígenas e religiões de matriz africana
e afrobrasileira.

Criar mecanismos para impedir que sejam instalados projetos como Hidroelétricas/PCH,
mineradores, entre outros, em áreas Quilombolas e Indígenas ern processo de identificação,
demarcação e titulação das terras.

Posição: 3

Posição: 4 Realizar demarcação de reserva legal de cada propriedade ou comunidade.

Posição: 5

Solicitar a revogação das unidades de conservação em parques nacionais criadas em
sobreposição aos territórios indígenas em virtude da violação do direito do usufruto
exclusivo dos recursos naturais presentes nos territórios indígenas.

Posição:

iarantir a realização de tratamento das águas contaminadas pelos agrotóxicos e correção
das terras utilizadas pela plantação de eucalipto e outros nos territórios de povos e
comunidades tradícíonas atingidos.

Posição: 7

Promover campanhas educativas de incentivo à coteta seletiva, reciclagem do lixo,
saneamento, recursos hídricos (construção de barragens, recuperação e construção de
Darreiros, poços tubulares com instalação de cata-ventos e cisternas,bem como, promover e
mplementar políticas para o reftorestamento das comunidades indígenas, quilombolas e de
religiosos de matriz africana que passaram ou passam por situação de degradação
ambiental.

Posição: 8

Atualizar os dados referentes às comunidades tradicionais (Ciganos, Indígenas, Ribeirinhos,
Faxinaleises dentre outros) para investimentos em saneamento e qualidade ambiental, bem
como, acesso à prestação de serviços e ampliação das políticas territoriais dos povos e
comunidades tradicionais adequadas às suas realidades.

Posição: 9
Garantir a permanência das comunidades quilombolas em suas terras e a sustentabilidade
ambiental.

Posição: 10 "remover a preservação do Meio Ambiente Natural e a descontaminação das nascentes

Posição: 11

Garantir legalmente a proteção das comunidades tradicionais, quilombolas, cigano,
indígenas e religiões de matriz africana e afrobrasileira de danos ambientais aos seus
territórios decorrentes da ação de grandes fazendeiros ou de ação ou omissão do Estado.

Posição: 12

Articular ações que garantam a proteção ambiental em áreas quilombolas rurais/urbanas,
indígenas e religiões de matriz africana e afro-brasileira, incluindo ações de educação e
valorização de sua identidade.

Posição: 13
Realizar planejamento ambiental sustentável e participativo das terras direcionadas às
comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas.

Posição: 14
Revogar as 19 Condicionantes (restrições) do STF para regulamentação dos territórios
indígenas.

Posição: 15

Revisar o decreto n° 4.887 de 20 de novembro de 2003, no que diz respeito aos Artigos 11,
16 e 20, bem como explicitar os órgãos responsáveis pela infra-estrutura das comunidades
quilombolas.

Posição: 16

Articular junto aos representantes dos governos estaduais e assembléias legislativas a
apresentação de espécies normativas que garantam os direitos dos remanescentes de
quilombo em consonância com o Decreto 4.887/2003, nos estados que ainda não existem
legislações sobre o tema.

Posição: 17

Criar mecanismos de protocolos de preferência, on-line, e de publicações para processos e
encaminhamentos de áreas de "quilombolas, indígenas, ciganos e religiões de matriz
africana e afro-brasileira ", tornando-as públicas as solicitações de identificação,
reconhecimento, delimitação conforme o Decreto 4887/2003 e legislações pertinentes aos
outros segmentos.

Posição: 18

Criar mecanismos que visem a manutenção do Decreto n°4887 que regulamenta os
territórios quilombolas e a viabilização de mecanismos para o acompanhamento do
processo de reconhecimento e demarcação e titulação dos territórios quilombolas e áreas
indígenas.
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Garantir políticas públicas de habitação saneamento e infraestrutura diferenciadas, para a
população negra urbana e indígena, quiiombola e indígenas aldeados através dos
programas existentes.
Implementar políticas de infra-estrutura, saneamento e assistência técnica, nas
comunidades quilombolas em processo de reconhecimento das suas terras.
Garantir, pelos órgãos governamentais, a fiscalização do acesso de pessoas estranhas nos
territórios quilombolas, cigano, indígenas e religiões de mafriz africana e afrobrasileira.
Articular ações e programas dos Governos para os envolvidos com as atividades de agro
floresta e agricultura familiar sustentável.
Fortalecer os programas de infra estrutura destinados às comunidades quilombolas, dentre
eles, construção de moradias, saúde, transporte, educação, cultura, tecnologia.
Definir políticas de estímulo à agricultura familiar e sustentável das comunidades negras,
quilombolas, indígenas, ciganas e de religiões de matriz africana, com vistas a garantir os
direitos adquiridos na Constituição Federal, e nas demais legislações.
Criar mecanismos legais para a desafetação das comunidades tradicionais, indígenas,
terreiro, quilombos urbanos e rurais das áreas de parques estaduais e federais em respeito
à Convenção da 169 e à legislação fundiária pertinentes aos segmentos.
Criar mecanismos de comunicação ao Ministério Público Federal e Estadual para adoção das
medidas legais cabíveis contra as pessoas que compram e vendem terras nas áreas
Quilombolas e Indígenas.

Fazer levantamento das áreas ocupadas ern torno das comunidades quilombolas.

Criar mecanismos que possibilitem o retorno das famiílias dos povos e comunidades
tradicionais, com a demarcação de áreas (territórios) das quais foram expulsas.
Incentivar os órgãos governamentais a estabelecer política agrícola estadual voltada para
agricultura de subsistência das comunidades indígenas e quilombolas, especialmente as que
vivem no entorno das plantações de eucalipto.
Favorecer o desenvolvimento socioeconômico das comunidades quilombolas, indígenas,
ciganas e religiões de matriz africana e afro-brasileira por meio de uma política de geração
de renda através do turismo sustentável e das apresentações artístico-culturais;
Realizar o georeferenciamento, capacitação técnica e infra-estrutura às comunidades negras
rurais/urbana e religiões de matriz africana e afro-brasileira afim de que tenham condições
reais de sustentabilidade e de permanência no campo obesrvando sua tradicional idade.
Desenvolver políticas publicas institucionalmente em comunidades remanescentes de
quiiombola
Realizar campanhas de conscientização a respeito da forma de titulação das terras
quilombolas ressaltando a importância do título coletivo
Priorizar a agilização dos processos de demarcação e titulação dos territórios quilombolas
urbanos/rurais, religiões de matriz africana e afro-brasileira e indígenas, dando solução aos
conflitos fundiários, que ameaçam a permanência das comunidades em suas terras;

Garantir demarcações de terras indígenas de acordo com artigos n° 231 e 232 da CF/88 .

Garantir a participação e acesso de famílias indígenas e negras na elaboração de projetos
de moradia popular, associados a programas de geração de ocupação e renda (priorizando
as mulheres negras e garantido o tamanho mínimo estabelecido em 160m2 e lotes
independentes).
Agilizar o processo de elaboração dos Relatórios Técnicos Antropológicos (laudos
antropológicos).
Adotar em caráter de prioridade absoluta, uma ação governamental pela reconquista e
regularização de territórios tradicionais de povos indígenas que vivem em microterritorios
em todas as regiões do país, a exemplo dos povos Guarani, Kaiowá e Marãwassede no
Centro Oeste; Xetá e Kaingang, na região Sul; e todos da região Nordeste do país

Requerer a titularidade dos terreiros e casas de cultos.

Articular e promover com os entes federativos a regularização fundiária, a estrutura dos
órgãos competentes, a constituição do marco legal, bem como políticas de infra-estrutura
de modo a contemplar aquisições, doações, construção e reforma das casas e entidades de
comunidades de terreiros.
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Incentivar a implementação do processo de regularização fundiária dos territórios das
comunidades quilombolas, estabelecendo prazo para titulação das terras.
Criar mecanismos para avaliar o programa de distribuição de cestas básicas aos
quilombolas, ciganos, indígenas e religiosos de matriz africana e afro-brasileira, com vistas à
acelerar e melhorar o processo de distribuição.

Criar mecanismos para melhor a articulação entre órgãos governamentais envolvidos nas
políticas de regularização fundiária das comunidades tradicionais, com vistas a agilizar a
conclusão dos processos e a respectiva titulação.
Criar mecanismos que facilitem a identificação das comunidades tradicionais e o acesso às
informações sobre a situação fundiária de suas terras.
Reconhecer e regularizar a titularização fundiária com demarcação da área de reservas
extrativistas e biológicas com atos legitimatórios com apoio das instituições públicas nas
esferas Federal, Estadual e Municipal, respeitando seu auto desenvolvimento étnico e
cultural.
Realizar um estudo detalhado das comunidades quilombolas,indigenas, ciganos e religiões
de matriz africana e afro-brasileira identificadas (ainda não reconhecidas) para garantir o
direito ao reconhecimento e à regularização fundiária imediatamente.
Identificar, diagnosticar, agilizar, georeferenciar, mapear e garantir Leis Federal e Estadual
de Regularização Fundiária nas áreas de quilombos, indígenas, ciganos, comunidades de
religiosos de matriz africana e afro-brasileira.
Implementar ações que visem à titularização, regularização fundiária e desintrusão imediata
dos territórios indígenas e quilombolas e dotação orçamentária para financiamento dos
processos de regularização fundiária das comunidades indígenas e quilombolas.
Regularizar as áreas fundiárias das ocupações de comunidades quilombolas, indígenas e
ciganos garantindo o direito coletivo dos mesmos.
Requerer ao INCRA a divulgação das informações referentes aos processos de regularização
fundiária, bem como, agilidade na instrução dos processos de regularização.
Garantir, imediatamente, condições legais, técnicas e orçamentárias para a regularização
fundiária das comunidades quilombolas que utilizam historicamente, áreas presumivelmente
devolutas do Estado, pelo órgão de terras do Estado.
Articular, urgentemente, a descentralização de recursos técnicos e orçamentários (inclusive
para a contratação de especialistas), para conclusão dos processos de regularização j
fundiária em curso no INCRA e dotar a autarquia de estrutura e pessoal equivalente à
demanda existente para regularização.
Fomentar o trabalho integrado entre órgãos federais e estaduais no processo de
certificação, reconhecimento, demarcação e titulação das comunidades quilombolas.
Reivindicar e fiscalizar os mapeamentos dos territórios, quilombolas, tradicionais e terras
indígenas via INCRA, FUNAI e INSTITUTO de TERRAS por meio de uma intensa articulação
com os movimentos sociais e Ministério Público Federal visando acelerar os procedimentos
de titulação dos territórios quilombolas, tradicionais e demarcação das terras indígenas,
incluindo ampliação de áreas, visando suas sobrevivência e sustentabilidade.
Reivindicar junto ao Governo federal, estadual e municipal, para que atenda com o
Programa PSH (Programa Habitacional) à população negra das áreas urbanas e rurais,
assim como às comunidades remanescentes de quilombos, tradicionais, indígenas e de
religiões de matriz africana e independentemente da titulação oficial ou não, garantindo-
lhes infra-estrutura mínima, através de programas habitacionais específicos, bem como
Assistência Social conforme previsto na PNAS (Política Nacional de Assistência Social).
Exigir a demarcação e titulação de terras indígenas, ciganas e quilombolas para a
construção de escolas diferenciadas, garantindo uma educação de qualidade.

Estabelecer prazo para titulação das terras das comunidades quilombolas.

Abrir processos de demarcação de terras produtivas para a população indígena.

Criar mecanismos para maior participação e controle social dos quilombolas na demarcação
de suas terras.
Promover a demarcação das terras dos povos quilombolas, indígenas e ciganos como uma
forma de sobrevivência de sua cultura e como meio de evitar doenças como anemia
falceforme, depressão, hipertensão etc, advindas desse impasse.
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Incentivar o INCRA e a FUNAI a agilizar a demarcação das terras quilombolas,
indígenas,ciganos e povo de terreiros.
Promover a demarcação das terras indígenas no país pelos órgãos competentes no prazo de
cinco anos.
Agilizar o Processo de Demarcação dos Territórios Quilombolas, ciganos, das religiões de
matriz africana e indígenas, de modo a assegurar o Direito à Gestão da Terra e do Meio
Ambiente.
Garantir e proporcionar políticas públicas às comunidades de Religião de Matriz
Africana/ Afro-brasileira, Quilombolas, Ciganos e Indígenas, que visem a regularização
fundiária, o reconhecimento, a certificação, a demarcação dos territórios, preservando a
ancestralidade, o meio ambiente, a cultura, bem como, a capacitação dos segmentos.
Criar mecanismos para a efetivação, regularização fundiária e ampliação de, terras e
territórios indígenas de acordo com as especificidades de cada região priorizando aquelas
que se encontram em processo de disputa através de retomadas ou processos judiciais.
Criar mecanismos para acelerar a elaboração dos RTID ( Relatório Técnico de Identificação
e Delimitação), através da celebração de parceria por meio de instrumento jurídico
adequado entre os órgãos governamentais responsáveis pela implementação do processo
administrativo de regularização fundiária das terras remanescentes de quilombo e
universidades públicas (Federais e Estadual) e privadas,0scip, centros de estudos e
pesquisa, bem como, prestar informação aos quilombolas quanto ao levantamento das
informações.

Criar mecanismos para o fortalecimento institucional das comunidades para que se
articulem junto aos governantes e representantes eleitos para defesa de seus direitos
quanto à regularização de suas terras.
Sensibilizar os órgãos públicos para dar tratamento isonômico às associações religiosas
tradicionais negras, visto que a Constituição Federal de 1988 prevê doação de terrenos para
construção dos templos das religiões, bem como o direito à previdência social para seus
ministros religiosos e outros previsões legais que se referem ao exercício de suas atividades
profissionais.
Instalar placas de identificação nas áreas quilombolas tituladas e indígenas, contendo
informações das leis que garantem o direito à terra, bem como, que contenha proibição de
comercialização (compra e venda) das terras coletivas.
Exigir dos governos o cumprimento das leis e diretrizes orçamentárias favoráveis ao
etnodesenvolvimento para as áreas de povos e comunidades tradicionais, de acordo com a
realidade rural dessas comunidades, garantind também o direito à terra e habitaçõ digna.

Ampliar recursos financeiros para a fiscalização dos territórios indígenas.

Criar mecanismos de defesa do Decreto 4.887/2003 e a aplicação imediata do artigo 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88 e a aprovação do Estatuto da
Igualdade Racial, em respeito aos direitos e interesse das comunidades quilombolas.
Agilizar o processo que garanta o acesso a terra aos segmentos de povos e comunidades
tradicionais que ocupam respectivo o território.
Criar mecanismos para a(s) comunidade(s) de terreiros que visem garantir a adequação do
espaço ou área para construção de terreiros nas cidades ao Estatuto da Cidade.
Articular junto aos órgãos governamentais responsáves a amplição do Programa Territórios
da Cidania nos territórios com presença de Comunidades Quilombolas, Ciganos e Indígenas
(e demais Povos e Comunidades Tradicionais).
Disponibilizar programas sustentáveis de uso e ocupação nas áreas das populações
tradicionais, indígenas, ciganas e quilombolas.
Promover o acesso e a posse legal das terras ocupadas pelas comunidades tradicionais,
indígenas, ciganas e quilombolas através das instâncias municipal, estadual,federal.
Garantir e efetivar a reforma agrária que contemple as particularidades locais e as
diversidades culturais e sociais.
Garantir a participação das comunidades afro-brasileiras, indígenas, ciganas e outras etnias
discriminadas na elaboração orçamentária dos municípios e nos estados, criando um
conselho tripartite para cobrar o cumprimento deste item.
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Intensificar e ampliar o acesso às informações implementadas pelos entes públicos.

Garantir que todos os programas e projetos desenvolvidos nas áreas quilombolas, ciganos,
indígenas e religiões de matriz africana e afro-brasileiro sejam realizados em todas as suas
fases com a participação das lideranças e moradores do quilombo, dos ciganos, religiões de
matriz africana e afro-brasileiro e das aldeias que devem decidir as características da
execução dos mesmos conforme sua cultura, usos e costumes.
Criar mecanismos de denuncia e apuração de abusos (ameaças) discriminações e
intolerância religiosa de "donos de terras", que cerceiam as tentativas de organização das
comunidades.
Articular junto aos municípios a viabilidade da prestação assistência jurídica por meio dos
departamentos específicos, visando à orientação na elaboração e implementação de
projetos nas comunidades, no que se refere aos seus direitos políticos, sociais e culturais
Realizar a reforma agrária e garantir subsídios, assistência técnica a produção, assistência
social às famílias sem terras afro-descedentes, quilombolas e indígenas visando a igualdade
racial.
Implantar política de reforma agrária, igualmente incorporando em seu interior as
perspectivas de raça, gênero e religiões de matriz africana e afro-brasileira.
Garantir a incorporação do recorte étnico racial aos programas e ações da área de terra e
meio ambiente, Garantindo e ampliando as políticas públicas de acesso a terra para
comunidades de religiosos de matriz africana, ciganos, indígenas e comunidades
quilombolas.
Localizar e preservar remanescentes dos povos indígenas de toda a região e a reafirmação
de sua identidade étnica.
Garantir espaços físicos dentro de áreas urbanas e rurais destinados aos templos de
religiões afro descendentes e indígenas, na forma que é garantida às demais religiões
brasileiras.
Investir na reforma agrária - desburocratização e liberação de créditos para compra de
equipamentos agrícolas e moradias rurais ,com a padronização dos módulos.
Viabilizar meios para a preservação de sítios arqueológicos nas comunidades tradicionais e
quilombolas urbanas e rurais.
Manter e proteger as moradias e edificações sítios de remanescência histórica das
comunidades de quilombo urbanos e rurais conforme disposto no art 215 e 216 da
constituição federal e proceder resgate hitório dos muros de pedras.
Preservar e não privatizar os espaços territorialmente reconhecidos de culto aos orixás,
inquicis e voduns ( lagoas e parques florestais).
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Posição: 2

TRABALHO ESCRAVO/INFANTIL

Implementar mecanismos que intensifiquem e efetivem as ações e políticas públicas de
prevenção e combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil; incluindo os aldeamentos e
quilombos no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, visando a erradicação
desses tipos de trabalho, ampliando o rigor na fiscalização em fazendas e pequenas e
médias empresas que exploram e contribuam para degradação da vida humana.

Posição: 3

TRABALHO E RENDA

Criar programas, em âmbito nacional, estadual e municipal, de Frentes de Trabalho, com
garantias de qualificação, renda mínima e cesta básica mensal, destinados às mulheres
negras e desempregados com recursos advindos do FAT e outros formas de
financiamentos;

Posição: 4

CAPACITAÇÃO/GERAÇÃO DE RENDA

Capacitar as Comunidades Quilombolas para desenvolver o potencial turístico destas
localidades como forma de geração de trabalho e renda.

Posição: 5

FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Implementar cursos profissionalizantes no Sistema Penitenciário de todo o país, os quais
devem ser coerentes com as exigências do mercado de trabalho, levando em conta as
habilidades do beneficiado.

Posição: 6

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Incluir na ação intermediadora do Sistema Nacional de Empregos (SINE) e programas afins,
políticas afirmativas para a mão-de-obra negra, indígena, cigana e comunidade tradicionais
de terreiro, ampliando os programas de capacitação no que se refere a habilidades e
potencialidades competitivas para os mercados de trabalho e considerando o recorte de
gênero.

Posição: 7 ra üO

FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Desenvolver políticas de capacitação, qualificação e especialização profissional continuada
(saúde, educação, segurança, gestão de negócios, empreendedorísmo, formação de preço,
design de produtos, inclusão digital, etc.) associada ao aumento do grau de escolaridade
das populações afrodescententes, ciganas, comunidades de terreiro, comunidades
tradicionais e aldeamentos urbanos, respeitando a relação de gênero.

Posição: 8

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Criar, executar e apoiar fundos e projetos de desenvolvimento sustentável para as
comunidades indígenas e quilombolas, com participação comunitária no planejamento do
etnodesenvolvimento, criando-se, também, banco de dados municipais, estaduais e federal
com o objetivo de construir políticas públicas afirmativas para estas populações.

Posição: 9

Posição: 10

CREDITO

Estimular o desenvolvimento soeíoeconômíco por meio de programas e políticas de geração
de renda voltados para ecoturismo e turismo sustentável e para apresentações artístico-
culturais, bem como estimular o reconhecimento e compensação dos órgãos públicos
municipais, estaduais e federais, levando-se em consideração a preservação e a
conservação ambiental dessas comunidades na ocupação de seus territórios, respeitando
suas opiniões e tradições culturais, dotando-as de infra-estrutura através da promoção,
qualificação e garantia de linhas de crédito para o desenvolvimento do turismo étnico afro
em comunidades quilombolas, comunidades de terreiro, grupos de capoeira e grupos
culturais, como forma de estabelecer novos roteiros turísticos.
CREDITO



Criar linhas de créditos oficiais específicas para o etnodesenvolvimento abrangendo a
produção artesanal, industrial, capacitação profissional e tecnológica e em gestão
empresarial continuada, com assistência técnica (monitoramento); contribuindo para
empreendimentos urbanos e rurais, a partir das iniciativas empreendedoras das
comunidades quilombolas, indígenas, LGBT e minorias raciais em situação de exclusão.

Posição: 11

CREDITO

Ampliar e facilitar a oferta de linhas de crédito de fácil acesso, dos órgãos financeiros
públicos (BNDS, CEF), com divulgação dos Incentivos a empréstimos financeiros para micro-
empresários, empreendedores, recicladores, cooperativas, associativismo, negros, índios,
ciganos, quilombolas e comunidades tradicionais de terreiros, com apoio de agentes de
desenvolvimento, nas três esferas de governo. E igualmente, promover o acesso da
juventude camponesa e remanescentes de quilombos às linhas de crédito (PRONAF jovem,
crédito fundiários e outros) quebrando barreiras burocráticas, como saída emergente do
desemprego;

Posição: 12

FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Elaborar, analisar e acompanhar a implantação e implementação de planos, programas e
projetos voltados à formação profissional de populações historicamente discriminadas:
negros, indígenas, ciganos, aldeamento urbano, comunidades tradicionais,
afrodescendentes; respeitando as diversidades afetivo-sexuais e as relações de gênero, por
meio de parceria com organismos que atuem na formação e capacitação;

Posição: 13

PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Estabelecer regramentos para que as empresas capacitadoras do Programa Primeiro
Emprego tenham compatibilidade com as oficinas e estágios que serão oferecidos e
abarquem os egressos desse programa. ___

Posição: 14

COTAS

Fomentar a criação de programas de cotas raciais (40%) e de gênero nos Programas de
Primeiro Emprego, nos concursos públicos, em todos os níveis, em cargos de comandos e
comissionados, no âmbito dos estados e municípios, com acompanhamento e supervisão,
bem como no mercado de trabalho em geral.

Posição: 15

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Definir políticas de desenvolvimento, com viés habitacional e garantia de recursos para
investimento em projetos de geração de renda e dotação de infra-estrutura, educação,
assistência técnica, segurança alimentar e créditos específicos, possibilitando a
diversificação da produção, aumento da comercialização e melhoria do quadro alimentar,
beneficiando comunidades tradicionais e de terreiro, quilombos e comunidades indígenas,
urbanas e rurais, ciganos, negros,com ênfase na produção artesanal, turismo, agricultura
familiar, doméstica, horta caseira, agroindústria, com estímulo a comercialização da
produção excedente, considerando a realidade local, a viabilidade e a sustentabilidade e
incluindo a oferta de formação/capacitação

Posição: 16

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Capacitar o funcionalismo público das diversas áreas das três esferas de governo, com o
objetivo de atender às demandas das políticas de promoção da igualdade racial, garantindo
a inserção em todos os cursos de qualificação profissional, oferecidos pelo poder público
aos funcionários e gestores públicos, a discussão de temas como: xenofobia, intolerância
correlata, homofobia, sexismo, discriminação social/racial e intolerância religiosa.

Posição: 17

INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

Construir centros de capacitação profissional e adquirir equipamentos para atender a
demandas de qualificação e capacitação profissional dos negros, índios, quilombolas,
ciganos e de comunidades tradicionais de terreiros excluídos do mercado de trabalho.

Posição: 18

TRABALHO E CIDADANIA

Garantir estágios e contratação para jovens negros/as egressos do sistema prisional e em
conflito com a lei e para estudantes negros/as, indígenas afrodescendente, mulheres, LGBT,
ciganos, nos diversos órgãos públicos e nas empresas privadas.
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COTAS |

Instituir políticas de cotas, com recorte geracional, no trabalho privado, em concursos
públicos, estágios, programas de geração de renda, na efetivação em cargos públicos, em
escolas de ensino técnico-profissional e em convênios com empresas que possuam em seu
quadro efetivo de funcionários um percentual de negros(as), considerando a correlação dos
dados estatísticos da população negra do país e beneficiando essa população, bem como os
ndígenas, mulheres provedoras de família e minorias vulneráveis.
PREVIDÊNCIA

Garantir que o Ministério da Previdência avalie os processos de aposentadoria de forma a
priorizar a população negra com 60 anos ou mais.

QUALIFICAÇÃO/PROFISSIONALIZAÇÃO |

Promover parcerias entre municípios, estados e a união, com associações, sindicatos, \
entidades da sociedade civil e instituições de ensino superior, para implantação de
programas de qualificação para o estágio, para o trabalho e primeiro emprego, que
Beneficiem bolsistas e alunos oriundos de centros comunitários e/ou entidades de
representações de classes e de utilidade pública.
PRIMEIRO EMPREGO j

Criar programa de primeiro emprego para jovens, a partir dos 14 anos, com cobrança de
freqüência escolar e incentivos fiscais para empresas que aderirem ao programa.
PRIMEIRO EMPREGO j

Criar programas de incentivos fiscais a microempresas que contratem jovens negros das !
periferias para o primeiro emprego com oferta de qualificação.
INCLUSÃO DIGITAL j

Promover a inclusão digital para trabalhadores(as) negros(as) com recursos do FAT;

PRIMEIRO EMPREGO j

Promover programas de qualificação para o trabalho e primeiro emprego, pelo município, i
Estado e União, em parceria com associações, sindicatos, entidades da sociedade civil e
instituições de ensino superior, e incentivos à microempresas para a contratação de jovens
negros das periferias para o primeiro emprego, incluindo qualificações.
PRIMEIRO EMPREGO

Celebrar convênios para estagiários e primeiro emprego para bolsistas e alunos oriundos de
centros comunitários ou entidades de representação de classe e de utilidade pública.

PRIMEIRO EMPREGO j

Possibilitar que o programa Primeiro Emprego seja oportunizado para jovens a partir de 14
anos com incentivo fiscal às empresas e às instituições de ensino, cobrando do jovem
freqüência e desenvolvimento na escola.
COTAS !

Criar cotas para as populações afrodescendentes, comunidades tradicionais, ciganos e
indígenas e outras etnias em concursos públicos cujas vagas sejam ocupadas pelos
moradores da localidade, especialmente na área da saúde, respeitando a relação de
gênero.
COTAS

Instituir políticas de cotas, observando o recorte geracional, para a população negra,
indígena, mulher provedora de família e minorias vulneráveis, em concursos públicos,
estágios, programas de geração de rendana efetivação em cargos públicos, em escolas
técnico-profissionalizante e em convênios com empresas que possuam em seu quadro
efetivo percentual de negros(as)

COTAS



Implementar as cotas raciais e de gênero nos Programas de Primeiro Emprego, nos
concursos públicos, em cargos de comandos e comissionados no âmbito de estado e
município e das prestadoras de serviços terceirizados, com critérios específicos para a
inserção do jovem no primeiro emprego, rigidamente acompanhado ou supervisionado.

Posição: 31

COTAS

Criar cotas de 40% para a população afrodescendente, em todos os concursos públicos
municipais, estaduais, e federais, e nos contratos para cargos de direção e assessoramento
e de recrutamento amplo, extinguindo-se a terceirização.

Posição: 32

INFRA-ESTRUTURA/QUALIFICAÇÃO

Reabrir e redefir o funcionamento dos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs, com
definição de 50% de cotas étnico-racíais

Posição: 33

INFRA-ESTRUTURA E GERAÇÃO DE RENDA

Estabelecer relação de comercialização dos produtos da agricultura familiar, visando a
geração de renda e trabalho, das comuidades tradicionais, indígenas e outras etnias
discriminadas, capacitando essas comunidades com equipamentos agrícolas, assistência
técnica adaptada ao modo de produção solidária, com apoio dos órgãos de promoção da
agricultura familiar nos níveis municipal, estadual e federal

Posição: 34

TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

Agilizar as aposentadorias dos trabalhadores (as) informais e não-remunerados, sacerdotes
e sacerdotisas de terreiros, velhos capitães de congado, mestres de capoeira e zeadores de
santo, como processo de valorização dos detentores de cultura e circulação de renda dentro
da comunidade.

Posição: 35

GERAÇÃO DE RENDA

Criar leis de incentivo fiscal e financiamento de empreendimentos da economia solidária
étnico-racial, bem como estimular a criação de uma rede de economia solidária, a fim de
possibilitar o intercâmbio entre os empreendedores afrodescendentes, ciganos e indígenas;

Posição: 36

GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Identificar e desenvolver programas e projetos, potencializando experiências de centros
culturais de comunidades tradicionais e demais etnias discriminadas, através de ações de
valorização da cultura, do artesanato e do turismo rural e quilombos articualdos a rede de
ensino e agências de turismo propiciando aampliacão e desenvolvimento do turismo rural.

Posição: 37

5ERAÇAO DE RENDA E AÇÕES AFIRMATIVAS

Definir dotação orçamentária destinada a organizações que desenvolvem ações afirmativas,
projetos culturais, sociais e de geração de renda;

Posição: 38

5ERAÇAO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Implementar programas especiais de crédito, Estado e União, subsidiando o
desenvolvimento social e econômico, destinados à mulher negra trabalhadora ou
empreendedora.

Posição: 39

AÇÃO AFIRMATIVA

INSTITUIR SELO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, ATRAVÉS DE PROJETO DE LEI,
QUE GARANTA REDUÇÃO DE ENCARGOS FISCAIS PARA EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS
QUE CUMPRAM O CRITÉRIO DE 30% NA CONTRATAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA,
INDÍGENA, DE MULHER PROVEDORA DE FAMÍLIA, MINORIAS VULNERÁVEIS E QUE
OFEREÇA PRIMEIRO EMPREGO.

Posição: 40

AÇÃO AFIRMATIVA

Fortalecer a política inclusiva com premiação para as empresas que promovam ações de
nclusão das populações ciganas, de comunidades tradicionais, afro-brasileiros e LGBT,
através do selo etnia.

Posição: 41 AÇÃO AFIRMATIVA



Realizar campanhas públicas para assegurar
referentes a igualdade racial e promover a d
e poder público, com o objetivo de divulgar a
falada e televisiva que visem ao combate da infoi
, indígenas e ciganas.

ição das legislações
nhas conjuntas com sindicatos

de comunicação, escrita,
do trabalho das mulheres negras

Posição: 42

5ERAÇAO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Desenvolver uma política de agricultura comunitária familiar, disponibilizando novas
tecnologias, estimulando e legitimando a agroindústria, atividades pesqueiras e dos demais
recursos naturais, com a garantia da posse da terra e do escoamento da produção, bem
como com a criação de logomarcas, com viés étnico (quilombolas, indígenas, ciganos,
comunidades tradicionais e demais etnias) e mecanismos voltados para o marketing e
certificação dos produtos, garantindo a permanência das comunidades em suas terras.

Posição: 43

Elaborar programas que fortaleçam as práticas de produção local (agricultura familiar) com
vista à geração de trabalho e renda desenvolvendo uma política de agricultura comunitária
familiar estimulando a agroindústria e atividades pesqueiras, com a garantia da posse da
terra, assim como legitimar a agroindústria da região garantindo e estimulando o
escoamento da produção.

Posição: 44

AÇÃO AFIRMATIVA E INCLUSÃO NO TRABALHO

Estabelecer políticas públicas através de programas de certificações e de incentivos fiscais
às empresas privadas que pratiquem a ações afirmativas com recorte racial por meio da
inclusão de afro-descendentes com foco na eqüidade racial e de gênero no seu quadro
funcional

Posição: 45

AÇÃO AFIRMATIVA

Articular junto ao setor empresarial a realização de campanhas objetivando a promoção da
igualdade racial, bem como fomentar cotas de assentos nos órgãos de controle social;

Posição: 46

DIREITO E INCLUSÃO

Garantir o cumprimento das diretrizes e princípios das convenções nacionais e
internacionais que tratam da desigualdade e discriminação no trabalho, bem como da
legislação trabalhista nacional sobre a diversidade de gênero, raça e etnia, disponibilizando
a ampla divulgação através de jornais, TV, rádios, panfletos e outros,garantir cotas para
estas diversidades em concursos públicos e empresas privadas.

Posição: 47

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Incentivar a criação e o fortalecimento das cooperativas de reciclagem nas comunidades de
terreiro, visando o desenvolvimento local sustentável.

Posição: 48

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DivulgAR as festas típicas das etnias e promoção de feiras da cultura negra e de produtos
artesanais indígenas.

Posição: 49

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Estimular a participação das populações quilombolas, negras e indígenas nos processos de
discussões e definições políticas de gestão e desenvolvimento econômico sustentável
através da criação de Plano de Desenvolvimento e Gestão Sustentável, compartilhada e
participativa, que atenda às demandas dos territórios demarcados;

Posição: 50

DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ESTUDOS E PESQUISA

Realizar nas empresas públicas e privadas, nacionais e multinacionais, bem como nas
cooperativas, pesquisas sobre o perfil dos seus empregados, levantando informações sobre
gênero, raça/cor, orientação sexual, salário, nível de escolaridade, função e posição que
ocupa na família, com o acompanhamento das organizações; dos trabalhadores.

Posição: 51

AÇÃO AFIRMATIVA E DIREITO SOCIAL

Realizar campanha nacional pela obrigatoriedade do registro na carteira das trabalohadora
domésticas, costureiras e meihorta nas condições de trabatho, para a concientízação da
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importância do registro em carteira profissional.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Criar e fortalecer cooperativas e associações regionais que ofereçam cursos para
aproveitamento e conservação de frutos e outros produtos regionais;
AÇÃO AFIRMATIVA

Sensibilizar as emissoras de TV, produtores de telenovelas, telejornalismo, dentre outros,
para ampliar o papel da mulher negra, e a valorização de sua imagens e estima, enquanto
profissional.
AÇÃO AFIRMATIVA

Implementar no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, dos princípios e diretrizes
gerais de autonomia e igualdade no mundo do trabalho.
AÇÃO AFIRMATIVA

Realizar campanhas institucionais de combate á discriminação aos negros e indígenas no
mercado de trabalho,com ampla divulgação nos meios de comunicação de modo a
valorização desses trabalhadores.
AÇÃO AFIRMATIVA

Realizar campanha nacional pela ampliação da contratação de mulheres negras,
fomentando a igualdade de oportunidade de concorrência a todos os cargos no mercado de
trabalho;
AÇÃO AFIRMATIVA/REPARAÇÃO SOCIAL

Desenvolver políticas publicas para a inclusão do negro(a), afrodescendente, indígena,
cigano, árabe, palestino, judeu, pomerano, comunidades de terreiro, população carcerária,
egressos e seus familiares no mercado de trabalho, com isonomia salarial com os brancos.
AÇÃO AFIRMATIVA

Intensificar as ações pela aprovação do Estatuto Nacional de Promoção da Igualdade
Racial, aproveitando o contexto político favorável;
Promover e fiscalizar as campanhas de incentivos permanentes as empresas que empregam
afro-descendentes e indígenas e a divulgação da lei 5.100 de 2005.
Facilitar o acesso aos benefícios dados por programas governamentais, em todos os níveis,
levando em conta que os quilombolas e as comunidades tradicionais de matriz africana, na
sua maioria, não têm a documentação necessária, atualmente exigida;
Garantir, reconhecer e assegurar os direitos trabalhistas das pessoas que prestam serviços
no terceiro setor.
Criar e Reativar os Fóruns de Desenvolvimento local Integrado e Sustentável nos municípios
com o foco no desenvolvimento das políticas públicas;
TRABALHO E RENDA

CRIAR UM PROGRAMA NACIONAL DESTINADO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO EM
PARCERIA COM INICIATIVAS PÚBLICAS E PRIVADAS AOS AFRODESCENDENTES,
INDÍGENAS,CIGANOS E LGBTs NA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RENDA POR MEIO DE
INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS NA PRODUÇÃO ARTESANAL E COMERCIALIZAÇÃO.

AÇÃO AFIRMATIVA

Aprovar e implementar imediatamente o Estatuto da Igualdade Racial, em tramitação no
Congresso Nacional, considerando que este norteará as políticas públicas relacionadas a
inserção do negro no mercado de trabalho
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Garantir a qualificação profissional e tecnológica possibilitando a igualdade de condições de
competir no mercado de trabalho para todas as etnias discriminadas.
GERAÇÃO DE RENDA
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PROMOVER A MELHORIA DA PRODUÇÃO ARTESANAL DOS DIFERENTES GRUPOS !
ÉTNICOS, COM 0 OBJETIVO DE COLOCÁ-LA EM CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO COM
CONSEQÜENTE AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA.

INCLUSÃO SOCIAL

Dromover a profissionalização do trabalhador da área de artes e cultura.

TRABALHO E RENDA

GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS AFIRMATIVAS NAS ÁREAS DO TRABALHO, RENDA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA TODAS AS COMUNIDADES, ATRAVÉS DA VALORIZAÇÃO DOS
TRABALHOS DAS UNIDADES PRODUTIVAS DOS POVOS INDÍGENAS, RELIGIOSOS DE
MATRIZ AFRICANA, QUILOMBOLAS, CIGANOS E POVO NEGRO URBANO. OPORTUNIZANDO
CONVÊNIOS PARA CONFECÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E GESTÃO DOS PRODUTOS.

INCLUSÃO SOCIAL

Garantir a inclusão do jovem deficiente negro e indígena no mercado de trabalho.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Incentivar o desenvolvimento de horta comunitária e familiar, igualmente a criação de
animais de pequeno, médio e grande porte, seja para consumo próprio e para a
comercialização.

INFRA-ESTRUTURA j

Garantir a infra-estrutura para os acampamentos de povos ciganos e indígenas,em processo
de immigração para comercialização de suas produtos.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Estabelecer a obrigatoriedade de termo de adesão das associações quilombolas e/ou
representações quilombolas estaduais na seleção de projetos dos entes governamentais
voltados às comunidades quilombolas.

INFRA-ESTRUTURA

Implementar núcleos, sob a responsabilidade dos entes federados, para disseminação de
políticas públicas junto aos povos Tradicionais, Caboclos, Afrodescendentes e Indígenas.

INCLUSÃO SOCIAL

Introduzir o quesito raça etnia nos formulários de morbimortalidade no trabalho

INFRA-ESTRUTURA

Fomentar a produção de embarcações para escoamento da produção comunitária

INFRA-ESTRUTURA E QUALIDADE DE TRABALHO

Garantir condições dignas de trabalho, com instrumentos técnicos para trabalhadores e
infra-estrutura de transporte fluvial e terrestre para escoamento da produção do agro-
extrativismo, bem como criar Centros de Referência dos produtos agro-extrativistas das
comunidades quilombolas e afrodescendentes

INFRA-ESTRUTURA

Criar e fortalecer cadeias produtivas de produtos diversos.

INCLUSÃO SOCIAL

Garantir a participação de integrantes das comunidades tradicionais de terreiro nas
discussões e repasse dos recursos e benefícios, nos Conselhos de Segurança Alimentar
Nutricional.

GERAÇÃO DE RENDA

Garantir parceria e apoio a projetos que visam a geração de renda nas comunidades
religiosas de matriz africana.

INCLUSÃO SOCIAL
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Possibilitar a instrumentalização das entidades à elaboração de projetos, e criar
mecanismos que possibilitem apresentações gravadas, a incluir a juventude negra em
defasagem educacional, desburocratizando os editais, contemplando a participação de
grupos do interior.

INCLUSÃO SOCIAL

Desenvolver uma política de incentivo fiscal às empresas contratantes de jovens negros/as
em conflito com a lei, que estejam cumprindo medidas sócio-educativas e egressos do
sistema prisional.
Priorizar o apoio do Estado às instituições sociais que promovam ações de geração de
emprego e renda para comunidades negras e pobres
Criar programa específico para a população de comunidades tradicionais de terreiros para:
capacitação de pessoal, fomento à produção e Comercialização de: Cosméticos produzidos
com plantas medicinais e/ou de valor litúrgico; Perfumaria com essências de valor litúrgico,
inclusive banhos ritualísticos; Veias de uso litúrgico, de uso decorativo e/ou perfumadas;
Manufatura têxtil; Estamparia e Moda; Bijuterias e acessórios; Publicações impressas e/ou
em mídias eletrônicas; Estatuária; Artesania afro-religiosa; Outras atividades de interesse.
DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO

Criar "Selo quilombola" para empresas e entidades da sociedade civil que desenvolvam
projetos de juventude protagonista e cadeia produtiva nas áreas de perfil dessas
comunidades
Garantir a contratação de profissionais da comunicação negros e negras, nas empresas de
comunicação e programas, financiados integral ou parcialmente com dinheiro público
CRIAR POLÍTICAS PUBLICAS QUE INCENTIVE A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE
CARREIRA, VALORIZAÇÃO, E PROMOÇÃO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
PARA GALGAR POSTOS MAIS ELEVADOS DENTRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VISANDO
ATINGIR A POPULAÇÃO DE AFRO-DESCENDENTES.
CONTROLE SOCIAL

Criar mecanismos de controle da discriminação racial, intolerância, homofobia no acesso do
trabalho através de políticas publicas que inibam essas práticas, com a particpação das
entidades negras.

TRABALHO E RENDA

Criação de Leis relativas a implantação de programas de trabalho e renda

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Criar Micro Banco, com agências regionais, a exemplo do "Banco Palma" (ligado a
Secretaria de Economia Solidária - Ministério do Trabalho, Ministério do Desenvolvimento
Social) com linha de crédito especifica para os empreendedores/as negros, quilombolas,
religiões de matriz africana e afro brasileira, desvinculado de toda burocracia bancária
tradicional marginalizadora;
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Garantir o acesso dos povos de terreiros a recursos públicos para a realização de oficinas e
cursos de empreendedorismo para a geração de trabalho e renda utilizando os
conhecimentos tradicionais

INCLUSÃO SOCIAL

Buscar mecanismos para regulamentar a seguridade social para as comunidades de
terreiros conforme previsto na constituição e na legislação sobre as comunidades
tradicionais
INCLUSÃO SOCIAL

Criar e promover políticas públicas para o fomento das atividades assistenciais realizadas
nos terreiros de todo o país (saúde, educação, meio ambiente, turismo religioso, combate a
fome, geração de renda).



Posição: 93

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Criar Banco de Serviços que forme profissionais da comunidade afro-brasileira, indígena, e
outras etnias discriminadas em diversas áreas, promovendo parcerias junto a empresas
privadas e públicas _

Posição: 94

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Garantir o reconhecimento do movimento Negro e aos Clubes Sociais Negros, como
Patrimônio Histórico e Cultural Afro-Brasileiro, com encaminhamento para o Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/IPHAN e Fundação Cultural Palmares, conforme os
Artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988;

Posição: 95

iarantir ao movimento Negro e aos Clubes Sociais Negros a implementação de ações
afirmativas a serem desenvolvidas nos clubes e sociedades negras, como: inclusão digital,
geração de trabalho e renda, esporte, reforço escolar, curso preparatório para concursos e
aré-universitário, contemplando a comunidade negra, em todos os níveis de ensino -
alfabetízação, fundamental, médio e superior

Posição: 96

Garantir ao movimento Negro e aos Clubes Sociais Negros capacitação de gestores nas
áreas de administração, planejamento estratégico,de museologia comunitária e elaboração
de projetos, através de cursos específicos para captação de recursos e o cumprimento da
legislação fiscal vigente.

Posição: 97

iriar Edital específico para mapeamento do patrimônio material e imateríal dos Clubes
Sociais Negros e Movimento Negro dentro do Programa Nacional do Mapeamento do
Patrimônio Imateríal/IPHAN, Cultura Viva - Pontos de Cultura/Ministério da Cultura/MínC.

Posição: 98

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Criar, no Ministério da Ciência e Tecnologia, políticas de ações afirmativas nas instituições
de ensino para o Movimento Negro, Clubes Sociais Negros e que contemple os
pesquisadores negros com: inclusão digital, geração de trabalho e renda, esporte, reforço
escolar, curso preparatório para concursos e pré-universitário, em todos os níveis de ensino
alfabetização, fundamental, médio e superior

Posição: 99

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Reivindicar a atualização da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, gerando um banco de dados específico,
conforme a demanda de mão-de-obra para empresas privadas, possibilitando também a
qualificação profissional e viabilizando o setor de formação e monitoramento de políticas
publicas que tenham índices mais concretos e possam comparar com as ações de políticas
públicas.

Posição: 100

INFRA-ESTRUTURA

Viabilizar a estruturação e melhoria no escoamento da produção oriunda das comunidades
quílombolas, indígenas, ciganos e minorias sociais.

Posição: 101

INFRA-ESTRUTURA

Garantir apoio financeiro para a produção de alimentos e atividade agrícolas para se atingir
os padrões sanitários e de qualidade exigidos nas legislações.

Posição: 102

INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS

Garantir que os órgãos competentes disponibilizem antropólogos para dar assistência das
comunidades tradicionais, quilombolas, indiginas ciganos e religiões de matriz africana e
afro brasileira.

Posição: 103

PRIMEIRO EMPREGO

Garantir 50% das vagas do Programa "Meu 1° Emprego" para os adolescentes afro-
descendentes, índígínas ciganos e religiões de matriz africana e afro brasileira.

Posição: 104

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Garantir acesso da juventude afro-descendente, indiginas ciganos e religiões de matriz
africana e afro brasileira, aos cursos e oficinas profissionalizantes ofertadas pelos órgãos
competentes nas três esferas de governo.



Posição: 105

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Criar cursos de capacitação e assessoramento permanente a empresários/as do segmento
negro preencher vagas nos projetos Indústria Limpa/Informática para os demais grupos
étnico-raciais historicamente discriminados dentro da sociedade.

Posição: 106

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Garantir apoio a instituições ou entidade dirigida por e para ciganos, povos indígenas,
quilombolas, comunidades tradicionais no desenvolvimento de projetos auto-sustentáveis
do ponto de vista econômico, ambiental e cultural.

Posição: 107

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Criar lei de incentivo às manifestações e produções culturais ciganas, quilombolas, indiginas
ciganos e religiões de matriz africana e afro brasileira estimulando o comércio e economia
das comunidades.

Posição: 108

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Facilitar o acesso direto aos financiamento de projetos e aos editais do MDS, religiões de
matriz africana e afro brasileira, ciganos, povos indígenas e quilombolas.

Posição: 109

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO

Garantir a produção e plantio de fitofármacos nas comunidades quilombolas, povos
indígenas, religiões de matriz africana e afro brasileira, com apoio técnico vinculado a
extensão universitária e instituições de ensino federais.

Posição: 110

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO

Revitalizar e incluir a indústria pesqueira nas políticas públicas nacionais, adotando políticas
de proteção para que o percentual de 70% do pescado capturado seja destinado às
ndústrias da região.

Posição: 111

DIREITO SOCIAL

Garantir ações contra as reformas trabalhista e sindical que produzam perdas significativas
de salários, benefícios e direitos adquiridos, bem como garantir a obrigatoriedade do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aos empregados/as domésticos/as, de forma
organizada com os sindicatos, federações e centrais.

Posição: 112

DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO.

Garantir ações concretas de fomento à produção, distribuição e consumo de energias
impas nas comunidades quilombolas, povos indígenas, religiões de matriz africana e afro
brasileira e comunidades tradicionais.

Posição: 113

FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Elaborar, analisar e acompanhar a implantação e implementação de planos, programas e
projetos voltados à formação profissional de interesse de população historicamente
discriminada, negros, quilombolas, religiões de matriz africana e afro brasileira ,povos
ndígenas, ciganos, com respeito a diversidade afetivo sexual e de gênero, buscando
aarceria com organismos que atuem na formação e capacitação.

Posição: 114

5ERAÇAO DE RENDA

Criar comitê junto a Ministério de trabalho com representação dos Conselho Estaduais de
Defesa dos Direitos do Negro, para acompanhar as políticas de trabalho e geração de renda
para a população afro brasileiro quilombolas, religiões de matriz africana e afro brasileira
,povos indígenas, ciganos.

Posição: 115

INCLUSÃO SOCIAL

Garantir e requerer que todas as pequenas, médias e grandes empresas públicas privadas e
demais entidades que contratem créditos e/ou administram recursos públicos sejam
obrigadas a contratar e manter em seu quadro em todos os níveis hierárquico profissionais
de origem negra, afro brasileiros, povos indígenas, ciganos, com respeito a diversidade
afetivo sexual e de gênero.



Posição: 116

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Garantir que haja, nas licitações e concorrências públicas, financiamentos, subsídios,
funcionamento, licença de exportação/importação e nas atividades de licença do governo
ou aval, que haja um compromisso explícito na contratação de mão de obra da população
negra.

Posição: 117

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Desenvolver programa de apoio à estruturação dos empreendedores/as negros.

Posição: 118

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Implantar e reativar programas e projetos para desenvolvimento de recursos naturais
específicos nos estados.

Posição: 119

INFRA-ESTRUTURA

Divulgar junto aos trabalhadores e empresários da pesca, os resultados de repovoamento
das espécies em nosso eco-sístema costeiro.

Posição: 120

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Garantir parcerias para criação de projetos visando a qualificação e a inserção das
populações: negra, povos indígena, LGBT, etc., no mercado de trabalho (poder público,
empresas privadas e movimentos).

Posição: 121

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Garantir que os meios de comunicação existente divulguem os trabalhos e projetos sindicais
em prol da população e palestras informativas e motivacionais,

Posição: 122

DESENVOLIVMENTO ECONÔMICO

Criar e implementar cursos nas áreas de ervas medicinais (bioativos), fitoterápica,
manipulação, bem como linha de credito para o cultivo das ervas através das comunidades:
quilombolas, povos indígenas, religiões de matriz africana e afro brasileira.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AMBIENTAL

Posição: 123 Criar mecanismos compensatórios para os povos indígenas, quilombolas, ciganos, religião
de matriz africana e afro-brasileira negros para conservação e utilização sustentável das
áreas de conservação ambiental.

Posição: 124

DIREITO SOCIAL

Garantir que as Delegacias Regionais do Trabalho e Polícia Rodoviária e devem intensificar
a fiscalização de saída de trabalhadores/as para outros estados e criar um setor de
identificação desse trabalhador. Na maioria das vezes é feita de forma clandestina.

Posição: 125

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Expandir através do Ministério ddo Trabalho, Ministério do Desenvolvimento Social e
Ministério da Agricultura e Reforma Agraria o programa de documentação para os povos
indígenas, quilombolas, ciganos, religião de matriz africana e afro-brasileira negros e
comunidades tradicionais.

Posição: 126

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Garantir incentivo à agricultura, pesca e extrativismo, entre outras atividades produtivas,
para atender aos povos indígenas, quilombolas, ciganos, religião de matriz africana e afro-
brasíleíra negros e comunidades tradicionais

Posição: 127

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO

Garantir políticas publicas de sustentação por parte dos Governos Municipal, Estadual e
Federal que garantam a permanência dos quilombolas, ciganos, religião de matriz africana e
afro-brasileira e povos indígenas em suas respectivas localidades com geração de emprego
e facilitação do acesso às linhas de credito junto às instituições financeiras, bem como
assistência técnica à agricultura. ;":;" . ' • ' .



Posição: 128

GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

e cumprir os programas de geração de trabalho e renda dos Governos Federal,
EstaduaiseMunicipais e implantar o(s) Comitê de acompanhamento e fiscalização com a
participação das entidades étnico -raciais para que se possa ter uma transparência.

Posição: 129

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Criar de projeto de auto-sustentabilidade e cursos profissionalizantes dentro das
comunidades indígenas, quilombolas, ciganos, religião de matriz africana e afro-brasileira
atendendo as necessidades de cada comunidade(s), criando condições para que os mesmos
venham inserir-se na sociedade como um todo.

Posição: 130

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Implantar programa de fomento agrícola para os quilombolas, indígenas, religião de matriz
africana e afro-brasileira e comunidades tradicionais de forma a permitir a produção,
escoamento e comercialização.

Posição: 131

DIREITO SOCIAL

Garantir supervisão e aplicação das leis trabalhistas, com relação aos afro-descendentes e
indígenas.

Posição: 132

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Garantir que os jovens da própria comunidade também sejam gestores de projetos que se
desenvolvam em suas comunidades como os programas de inclusão social dos governos
federal, estadual e municipal, e que esses projetos priorizem um enfoque étnico-racial na
ampliação das políticas para a juventude.

Posição: 133

EMPREENDEDORISMO

Promover, criar, incentivar e divulgar os espaços culturais, artesanais e gastronômicos como
oportunidade do empreendedorismo nas comunidades quilombolas, terreiros, indígenas,
ciganos, LGBT e outras etnias discriminadas, através do apoio das Secretarias Municipais,
Estaduais e Federais, criando uma política que preserve este espaço para o comercio de
seus artesanatos nas cidades de referência.

Posição: 134

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

Criar Banco de Serviços que forme profissionais das etnias discriminadas em diversas áreas,
promovendo parcerias junto a empresas privadas e públicas para estabelecer políticas
direcionadas a população negra e afrodescendentes, indígenas, ciganos, árabes, palestinos,
judeus, pomeranos e comunidades de terreiro, população carcerária, egressos e seus
Familiares, para inclusão no mercado de trabalho com isonomia salarial, contemplando
também o trabalho agrícola, oportunizando convênios para confecção, comercialização e
gestão dos produtos.

Posição: 135

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Criar, nas várias instâncias governamentais, programas de capacitação técnica que
contemplem as comunidades negras, indígenas, ciganos, deficientes físicos, além dos
surdos e mudos, bem como garantir aos jovens indígenas e quilombolas acesso à
Universidade Pública sem a necessidade de vestibular, assim como a liberação de bolsas
para faculdades particulares sem a necessidade de passarem pelo o exame do ENEM, além
de efetivar o Programa de Jovens Aprendizes para estes segmentos.

Posição: 136

TRABALHO Ê RENDA

Propor a criação da Secretaria de Igualdade Racial nos Estados e Municípios para a
implementação de políticas de trabalho e renda para a população negra, cigana e indígena.

Posição: 137

POLÍTICA DE EMPREGO

Adotar políticas com recorte racial e de gênero no sistema público de emprego, com a
inclusão do quesito cor na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e no Cadastramento
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com divulgação dos dados
sistematizados.
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COTAS

Garantir reserva de 30% das vagas para juventude negra, cigana, quilombola e indígenas
nos programas destinados a juventude, que sejam coordenados e executados pelos
governos dos Estados, tais como: Pró Jovem Adolescente, Pró Jovem Urbano, Pró Jovem
Campo, Pró Jovem Trabalhador - Juventude Cidadã e Curso do Plano de Qualificação para o
Trabalho.
POLÍTICAS DE INCENTIVO.

Criar e garantir políticas de incentivo fiscal para geração de emprego e renda para
comunidades tradicionais.
AÇÃO AFIRMATIVA

Revisar a Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, assegurando as trabalhadoras
domésticas os mesmos direitos garantidos aos demais trabalhadores no aspecto trabalhista
e previdenciário.
ECONOMIA SOLIDARIA

Criar programas governamentais nas três esferas de poder, visando o incentivo à
construção de projetos da economia solidária de reciclagem e artesanato, em sistema de
cooperativa, a serem implementados e administrados pelas comunidades tradicionais de
terreiro.

CREDITO.

Criar fundo de investimento ou crédito diferenciado para criação e desenvolvimento de
empresas, cuja sociedade apresente 50% de negros e índios ou representantes de outras
etnias tradicionalmente excluídas.
AÇÃO AFIRMATIVA

Criar programas de inserção humanizada da população carcerária para os egressos do
sistema penal, visando integrá-los e/ou reintegrá-los ao convívio social e à atividade
econômica.
PESQUISAS.

Fomentar a realização de pesquisas e sensos com objetivo de identificar o percentual de
negors e negras no mercado de trabalho, público e privado, apontando as condições de
trabalho e funções ocupadas.

INCENTIVO

Criar leis de incentivo às manifestações e produções culturais afro-brasileiras

AÇÃO AFIRMATIVA

Valorizar o trabalho doméstico, cooperativas e trabalhos informais com formação dos
subprojetos (qualificação social e profissional, elevação de escolaridade, fortalecimento da
organização e representação dos trabalhadores).

AÇÃO AFIRMATIVA

Utilizar como critérios para desempate em licitações públicas, a presença de ao menos 30%
de pessoas negras no quadro de funcionários de empresas e 15% em cargos de direção.

AÇÃO AFIRMATIVA.

Viabilizar políticas direcionadas às famílias negras, visando garantir sustentabilidade aos
jovens negros, nas áreas urbanas rurais e de assentamentos, através de cursos
profissionalizantes e técnicos, convênios com instituições, empresas, para encaminhamento
do jovem ao mercado de trabalho, com isonomia salarial com os brancos.

FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO INTERNACIONAL



Ampliar o quantitativo e a variedade de cursos técnicos e facilitar o acesso das
comunidades étnicas aos mesmos, além de garantir a formação continuada em todos os
níveis educacionais.

Posição: 151

FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Viabilizar recursos tecnológicos para a zona rural e urbana, com qualificação profissional e
artesanal a partir dos 16 anos.

Posição: 152

CREDITO

Ampliar crédito em nível nacional com baixos juros para produtores familiares de grupos
étnicos raciais;

Posição: 153

Criar lei que obrigue as empresas e entidades governamentais e não governamentais a
capacitarem seus funcionários. Seja feito por parte do governo uma fiscalização rigorosa
para acompanhar o cumprimento desta lei, e que sejam penalizados através de multas e
impedimentos de participarem de licitações públicas no governo federal, estadual e
municipal;

Posição: 154

ECONOMIA SOLIDARIA.

Estimular a promoção do cooperativismo, do associativismo, do empreendedorismo e da
economia solidária em projetos de geração de emprego e renda para comunidades
afrodescendentes e quilombolas.

Posição: 155

COTAS.

Garantir que nas três esferas de poder da administração pública, nas empresas nacionais,
mistas e internacionais, pelo menos, 20% das vagas dos concursos públicos sejam para
grupos étnicos raciais

Posição: 156

LEGISLAÇÃO.

Implantar as Convenções 100, 111 e 159 da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
no que concerne à discriminação em matéria de emprego, salário e profissão.

Posição: 157

AÇÃO AFIRMATIVA

Ampliar a política pública do Programa Jovem Cidadão em quantidade de vagas e recursos,
aumentando o valor da bolsa para um salário mínimo e priorizando jovens de grupos
étrücos raciais;

Posição: 158

FORMAÇÃO

Incentivar as empresas a contratarem interprete e/ou oferecerem cursos de qualificações
na linguagen de libras para os seus quadros de funcionários, bem como incentivar a criação
de escolas profisssionalizantes.

Posição: 159

Formação.

INCENTIVAR E CRIAR OFICINA DE FORMAÇÃO PARA GERAÇÃO DE RENDA ATRAVÉS DOS
QUATRO ELEMENTOS DA CULTURA HIP HOP, CONSIDERANDO SUA HISTÓRIA E
ESPECIFICIDADE.

Posição: 160

AÇÃO AFIRMATIVA

Destinar recursos dos governos federal e estadual para atividades ocupacionais que visem a
equidade de gênero, raça e etnia.

Posição: 161

PESQUISA

Realizar diagnóstico da realidade socio-econômica da comunidade de afrodescendentes nos
municípios brasileiros.

Posição: 162

DIREITOS.

Instituir política nacional de vale-transporte para desempregados, utilizando a mesma
política do seguro desemprego.
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Posição: 167 H

Posição: 168 li flD^

Posição: 169 H ®^

Posição: 170 m ®^P

Posição: 171 H ®^

Posição: 172 W m v**

Posição: 173 H ®§*

Posição: 174 H ®P*

Posição: 175 oi 99*

ASSISTÊNCIA.

Fomentar a implantação de serviços de assistência social emergenciais, juntamente com
programas de geração de renda, respeitando as condições de vida, religião, cultura e etnia,
de forma a evitar a migração da população de baixa renda para os centros urbanos em l
busca de melhores condições de vida.

DIREITO. \

Incluir o profissional da capoeira na discussão sobre as condições de trabalho precário, l
visando o reconhecimento e legalização como categoria profissional e a constituição i
democrática do órgão gestor da categoria.

FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Elaborar projetos, no âmbito do fórum permanente, por meio de parcerias entre os \
governos federal, estaduais, municipais e empresas, buscando recursos para criar e manter
oficinas profissionalizantes, gerando fonte de renda para jovens e adultos, bem como sua l
inserção no mercado de trabalho.

SEGURANÇA NO TRABALHO. i

Introduzir o quesito raça etnia nos formulários de morbimortalidade no trabalho.

VALORIZAÇÃO DO TRABALHADOR.

Desenvolver projetos públicos que visem a garantia de direitos e a valorização dos j
trabalhadores(as), através de campanhas e peças publicitárias que valorizem a imagem do
negro na mídia e sua ascensão no mercado de trabalho.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO i

Incentivar os trabalhadores informais a se organizarem e se regulamentarem para obterem
o direito aos benefícios de INSS.

AÇÃO AFIRMATIVA. j

Promover, mediante políticas de ação afirmativa, a inclusão e a igualdade de oportunidade
e de remuneração das populações negras e outros no mercado de trabalho, incorporando i
as dimensões de gênero, grupos etários, orientação sexual e a inclusão de pessoas com
deficiência mediante políticas de ação afirmativa, com destaque para a juventude e as [
trabalhadoras domésticas.

Pesquisa. !

Realizar pesquisas pelo Dieese/Pnud, sobre a questão racial na saúde, na educação, no
mercado de trabalho e em outras áreas.

PREVIDÊNCIA |

Garantir programas que visem a inclusão da discussão de etnia/raça no sistema ;
previdenciário.

LEGISLAÇÃO. !

Reduzir a jornada de trabalho de 40h para 32h semanais;

DIREITO.

Prevenir e combater as práticas de assédio moral e sexual em órgãos públicos e instituições
privadas e as discriminações de gênero e étnico-raciais no mercado de trabalho.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

Exigir do Fundo de Amparo ao Trabalhador/Min. Trabalho liberação de recursos suficiente
para qualificação profissional, tanto para trabalhador (a) que busca o trabalho com carteira
profissional ou de forma cooperada OM ainda pequeno negócio autônomo;

DIREITO,

Garantir, reconhecer e assegurar os direitos trabalhistas dos(as) trabalhadores(as) do



terceiros setor.

Posição: 176

MERCADO DE TRABALHO.

Garantir a participação de representantes das comunidades tradicionais em todos os
programas e liberações que visem a discussão de políticas públicas para o mercado de
trabalho, bem como, geração de renda.

Posição: 177

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Criar, através dos entes (Federal, Estadual e Municipal), ou disponibilizar agentes de
desenvolvimento para prestar assessoria gerencial para pequenos ou micro
empreendedores nos bairros ou comunidades.

Posição: 178

FORMAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Promover cursos de formação e qualificação dos trabalhadores e trabalhadoras domésticos
garantindo o acesso aos recursos do FGTS.

Posição: 179

FORMAÇÃO

Organizar grupos de estudo e formação para trabalhadores no interior das empresas, sob
coordenação tripartite (empresários, Movimento Negro e educação formal).

Posição: 180

LEGISLAÇÃO.

Reduzir de 8% para 4% o recolhimento previdenciário para trabalhadores (as) domésticos
negros(as) e ampliação dos seus direitos com a realização de campanhas contra o trabalho
escravo doméstico.

Posição: 181

DIREITO

Garantir a igualdade de direitos para trabalhadores (as) de todas as categorias profissionais
independente de seu pertencimento hierárquico;

Posição: 182

CAPACITAÇÃO

Criar mecanismos para sensibilizar os representantes do setor privado, a capacitar, em
caráter contínuo, profissionais que atuam com atendimento ao público em temas
recorrentes a igualdade racial, gênero, geracional, portador de necessidades especiais e
tolerância à diversidade religiosa.

Posição: 183

PROGRAMAS COM RECORTE ÉTNICO RACIAL

Garantir a incorporação do recorte étnico racial aos programas e ações das áreas do
trabalho, renda e assistência social e implementar os programas ministeriais como o
Programa Gênero, Raça e Erradicação da Pobreza e a Geração de Emprego (GRPE),
Programa Brasil Local e o Plano Prabalho Doméstico Cidadão (PTDC).

Posição: 184

DIREITO

Garantir a inserção de pessoas com doença falciforme no mercado de trabalho, bem como
a redução da jornada de trabalho;

Posição: 185

FORMAÇAO/QAULIFICAÇAO PROFISSIONAL

Articular com Ministério do Trabalho e Emprego, municípios e estados, junto ao sistemas
"S", a implantação de cursos de qualificação profissional de forma gratuita, realizando
cursos de longa duração. Por ser o sistema "S" financiando com recursos oriundos do Fundo
do Amparo do Trabalhador (FAT).

Posição: 186

FORMAÇÃO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

Promover maior qualificação profissional de oportunidade de acesso à escolarização dos
negros e negras, quilombolas, ciganas, indígenas e comunidades de terreiro

Posição: 187

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Incentivar empreendimentos que propiciem a promoção social e econômica da população
considerada abaixo da linha da pobreza, com acesso a tecnologias e créditos para
investimento inicial, propiciando o empoderamento desta população negra e de
comunidades tradicionais. L
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INFRA-ESTRUTURA

Garantir mais investimento para criação de tecnologias que colaborem com a produção da
população negra e quilombola e povos de terreiros;

Assegurar a geração de renda através de cursos de capacitação e qualificação dos povos
quilombolas e ribeirinhos na fiscalização dos parques estaduais e reservas ecológicas e
biológicas.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Invistir 30% dos recursos do FAT (Fundo de Amparo ao trabalhador) na qualificação da
população negra e comunidades tradicionais.

DIREITO E CIDADANIA

Garantir a participação da sociedade civil no controle das ações das empresas locais,
nacionais e multinacionais, nos impactos causados pelos grandes projetos à população das
matas dos rios, rural e urbana;

QUALIFICAÇÃO PARA 0 TRABALHO

Capacitar e qualificar agentes em etnodesenvolvimento da própria comunidade quilombola
para ações do processo produtivo, agregando valor aos produtos produzidos (casa de
farinha, de cana, insumos agrícolas e pesqueiros, artesanatos e artefatos em geral).

INFRA-ESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA

Incentivar a criação de redes de preservação do meio ambiente, através do incentivo
qualificado a educação afro-ambiental;

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Articular programa de incentivo a criação de cooperativas de produtos de comunidades
tradicionais de terreiros;

DIREITO SOCIAL

Efetivar a implantação das convenções 100 111 e 169 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), concernente à discriminação em matéria de emprego, salário e profissão. !

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Inserir o recorte étnico-racial na seleção de contemplados nos Programas Pró-jovem e ;
Jovem Aprendiz.

FORTALECIMENTO 1

Fortalecer os bancos populares, facilitando a concessão de créditos, bancários para
associações, organizações não governamentais e pequenas empresas que tenham a política
de geração de renda para negros, índios, quilombolas, ciganos e de comunidades
tradicionais de terreiros.

DIREITO E ASSISTÊNCIA j

Criar programa que vise a garantia de direitos e assistência aos trabalhadores autônomos,
como os recicladores, pedreiros, costureiros, mecânicos de automóveis, lanterneiros,
pintores, parteiras, artesãs, das comunidades tradicionais e afro-descendentes

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO

articular programa específico de capacitação, fomento, orientação e acompanhamento de
cultivo de frutas, verduras e legumes em quintais e em hortas comunitárias das zonas
urbanas.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Promover a diversificação de culturas agrícolas das comunidades tradicionais para melhoria
da alimentação e as múltiplas fontes de renda.

CAPACITAÇÃO

Criar programa específico de capacitação para o fomento, orientação, acompanhamento e



incentivo a criação tradicional de aves sagradas e animais de pequeno porte, utilizados nas
liturgias afro-brasileiras, a realizar-se em quintais de residências e em pequenos lotes
urbanos.

Posição: 202

INCLUSÃO PRODUTIVA

Incentivar a pecuária tradicional, bem como a criação em quintais de residências e em
pequenos lotes urbanos, de animais de pequeno porte, como caprinos, ovinos e suínos;

Posição: 203

DIREITO

Garantir a regulamentação dos profissionais liberais como artesões, agentes comunitários,
modelos, atores, fotógrafos

Posição: 204

PESQUISA

Realizar de censo do funcionalismo público de todas as secretarias dos executivos
municipais, contemplando a inclusão do quesito cor.

Posição: 205

POLÍTICA DE INCENTIVO

Estimular prêmios para empresas que elevem a imagem positiva do movimento afro
descendente na sociedade.

Posição: 206

AÇÃO AFIRMATIVA

Instituir parcerias entre as comunidades Terreiros, o Movimento Negro, a sociedade civil, os
segmentos empresariais que tenham incentivos fiscais, com o objetivo de implantar políticas
de ação afirmativa para a juventude de terreiro no mercado de trabalho

Posição: 207

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Estimular e fortalecer as organizações e associações quilombolas para o desenvolvimento
das comunidades e capacitar os quitombolas para apresentar projetos e acessar recursos de
fomento ao desenvolvimento social das comunidades.


