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Projetos Gorvenamentais 

 Combate a discriminação  
I. Inclusão da exigência da representatividade ética nos critérios para emissora de 

tv e rádio. 

II. Garantia da representação da população negra e das mulheres nos espaços de 

poder institucional. 

III. Desenvolver uma política nacional para prevenir a discriminação e preconceito 

contra a comunidade LGBT. 

 Saúde 
I. Enfrentamento às doenças com maior eficácia através de programas de 

controle e conscientização da população. 

II. Saúde da mulher e da obrigação do governo com o financiamento de 

políticas efetivas. 

III. Implementação da política nacional de saúde pública integral da população, 

com o correto financiamento do SUS. 

 Empregabilidade 
I. Criar programas de assistência, orientação , formação técnica e profissional 

especializada, para facilitar a inserção da população no mercado de trabalho. 

II. Extensão de todas as leis trabalhistas para todas trabalhadoras e 

trabalhadores domésticos. 

III. Garantia de inserção de negras negros no mercado de trabalho, implantando 

medidas que coíbam a discriminação e preconceito. 

 Carga Tributária 
I. Democratizar a composição das agências reguladoras para eliminar a 

nefasta influência das empresas reguladas, de modo a eliminar tarifas 

abusivas. 

II. Reformar o sistema tributária brasileiro para aumentar a equidade e a 

eficiência na arrecadação e seu caráter regulatório. 

III. Adaptação das regras fiscais brasileiras para garantir a preservação dos 

investimentos públicos e gastos sociais e a estabilização da dívida pública 

em proporção do PIB. 
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 Educação e Cultura  
I. Apoiar a produção cultural vinda das periferias, cultura jovens, rurais e 

urbanas, culturas territoriais(indígena, quilombolas), de matriz africana etc. 

II. Fortalecer e estimular a educação no campo em todas as suas experiências 

e níveis, garantindo a educação pública, gratuita e de qualidade nas áreas 

rurais. 

III. Será imediatamente regulamentado o Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi), 

como exige a lei do PNE, garantindo aporte de recursos para diminuir as 

desigualdades na prestação de serviços educacionais e viabilizando o direito 

à educação pública digna a todos. 

 Habitação 

I. Criação de serviços sociais de moradia nos municípios em situação de 

emergência habitacional. 

II. Articular as políticas de assistência social e habitação para garantir o direito 

à moradia da população. 

III. Urbanização das favelas garantindo qualidade de vida e infraestrutura. 

 Segurança 

I. Controle de armas, propomos o fomento para campanhas de 

desarmamento voluntário da população, além de ampliar o controle sobre 

armas e munições que circulam no território brasileiro. 

II. Capacitação dos profissionais de segurança em conhecimento teóricos, 

técnicos e práticos que impulsionem as mudanças urgentes e necessárias 

no campo da segurança. 

III. Desenvolver formas de ressocialização para população carcerária, 

promovendo oportunidades para essas pessoas retornarem para sociedade 

e não haver o cometimento de novos crimes. 
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 Direito a Vida 

I. Investimento nas infraestruturas e qualidades dos abrigos, dando assim um 

maior suporte para as mães que não disponibilizam de condições 

financeiras viáveis para a criação dessa criança. 

II. Controle e criação de campanhas para impulsionar o combate no tráfico de 

pessoas. 

III. Maior rigor na aplicação da Lei Maria da Penha, vindo a agir no grande 

número de feminicídios que vem se agravando de forma avassaladora. 

 

 


