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DIREITOS HUMANOS

É preciso construir no Brasil uma igualdade 
real e que seja vivenciada por todos os brasi-
leiros. As diferenças e as diversidades não po-

dem mais representar fragilidades e medos. A 
defesa intransigente dos Direitos Humanos é 
a defesa da vida.

A CONSOLIDAÇÃO DA IGUALDADE

COMPROMISSOS
! Defesa e manutenção das ações 
afirmativas de inclusão social, inclu-
sive cotas raciais e socioeconômicas.

! Combate ao tráfico de mulheres e 
de crianças.

! Fortalecimento de programa na-
cional de busca a crianças desapa-
recidas.

! Combate ao abuso sexual de 
crianças e adolescentes.

! Fortalecimento das Defensorias 
Públicas, visando facilitar o acesso 
à Justiça por todos os cidadãos.

! Apoio à estruturação de Con-
selhos Tutelares, em especial nas 

áreas de maior incidência de violên-
cia, para se alcançar a universaliza-
ção de sua atuação, em todo o País, 
até 2018.

! Implementação de políticas públi-
cas contra qualquer tipo de intole-
rância.

! Apoio a linhas de pesquisa univer-
sitárias relativas à questão étnico-
-racial e de orientação sexual.

! Identificação das necessidades 
das diversas etnias ciganas no terri-
tório nacional.

! Estímulo aos movimentos de de-
fesa dos direitos de afrodescenden-



CIDADANIA

PLANO DE GOVERNO AÉCIO PRESIDENTE

56

tes, LGBT, indígenas, quilombolas, 
mulheres e ciganos.

! Implementação de programa de 
apoio e auxílio a comunidades qui-
lombolas.

! Apoio a ações estaduais e muni-
cipais destinadas à promoção da 
igualdade racial e ao combate à in-
tolerância religiosa.

! Organização de protocolos de 
prevenção ao racismo e à discrimi-
nação por orientação sexual, com 
participação das políticas de Jus-
tiça, Direitos Humanos, Assistência 
Social, Educação, Trabalho, Saúde e 
Igualdade Racial, em ampla parce-
ria com a sociedade civil.

! Ampliação da participação da 
Comunidade LGBT nos debates do 
Programa Brasil sem Homofobia, e 

articulação deste programa com as 
iniciativas estaduais e municipais.

! Garantia de metas especiais para 
alfabetização e aumento da escola-
ridade da comunidade afrodescen-
dente.

! Apoio a iniciativas que busquem 
assegurar a identidade de gênero.

! Garantia da igualdade de atenção 
aos processos de adoção para ca-
sais heterossexuais e homossexuais.

! Toda forma de discriminação 
deve ser tratada como crime à pes-
soa humana.

! Avaliação das Metas do Terceiro 
Plano Nacional de Direitos Huma-
nos, buscando identificar os pro-
blemas que impedem a consolida-
ção da igualdade.

PROPOSTAS
! Elaborar o 4º Plano Nacional de 
Direitos Humanos, que complete e 
aperfeiçoe as políticas públicas, em 

especial os Direitos Humanos, par-
ticularmente quanto aos setores 
mais vulneráveis.
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! Implantar Centros Especiais de 
Direitos Humanos para capacitar 
trabalhadores sociais de saúde e 
educação e promover a cultura da 
paz e de Direitos Humanos.

! Realizar, em parceria com estados 
e municípios, o Censo Nacional de 
População de Rua e apoiar a rees-
truturação do sistema de abrigos e 
casas de acolhimento.

! Instituir a agenda de reconstru-
ção social em parceria com os mo-
vimentos de população de rua.

! Criar Centros Integrados de Cida-
dania (CIC), que visam promover a 
mediação de conflitos com a parti-
cipação de mediadores nas cidades 
mais violentas do Brasil.

! Criar Centros Especiais Integra-
dos de Cidadania para mediar con-
flitos em terras indígenas, comuni-
dades tradicionais e quilombolas.

! Criar Fórum Nacional de Diálogos 
para que a escuta das reivindica-
ções dos movimentos sociais que 
lutam pela garantia de direitos de 
negros, indígenas, ciganos, quilom-
bolas e LGBT sejam efetivados e 
garantidos.

! Criar o programa Nome e Sobre-
nome para que todos possam ter 
acesso à documentação civil e tra-
balhista.

! Fortalecer, descentralizar e am-
pliar a Ouvidoria Nacional de Direi-
tos Humanos.


