
Ministério dos Direitos Humanos Secretaria
Nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial implementou as seguintes
iniciativas:
• Na área da Educação: Realizamos o
contínuo monitoramento da Lei n.º 12.711,
de 29/08/2012, que dispõe sobre o
ingresso nas universidades federais e nas
instituições federais de ensino técnico de
nível médio e dá outras providências.

• Na área da Saúde: Com vistas à
promoção da equidade em saúde e
orientado pelos princípios e diretrizes da
integralidade, equidade, universalidade e
participação social, em consonância com o
Pacto pela Saúde e a Política Nacional de
Gestão Estratégica e Participativa no SUS
(Participa SUS), o Ministério da Saúde
instituiu, em 2009, a Política Nacional de
Saúde Integral.

• Na área da Assistência Social Em
conjunto com o Ministério do
Desenvolvimento Social, lançamos a
Campanha contra o racismo institucional,
na 11° Conferência Nacional de Assistência
Social em 07 de dezembro de 2017;

• Na temática LGBT: Firmamos Convênio
via Edital do Sistema nacional de
Promoção da Igualdade Racial, para

Capacitação do público LGBT em parceria
com a Secretaria da Micro e Pequena
Empresa, trabalho e qualificação/PE – O
Projeto tem por objetivo a “Capacitação do
público negro LGBT visando a diminuição
da desigualdade social, discriminação por
sua orientação sexual, pela identidade de
gênero e racismo, nos municípios de
Pernambuco, com enfoque no acesso ao
mercado de trabalho e empreendedorismo,
no combate à violência, racismo e
lgbtfobia” R$ 100.000,00.

• Na área das Mulheres Negras: Através
do Projeto com a Agência Brasileira de
Cooperação (ABC) e AECID será
realizado o Seminário Internacional sobre
Mulher Negra e a Década Internacional
dos Afrodescendentes previsto para julho
de 2018.

• Na área da Segurança Pública Estamos
realizando efetiva tratativa para implantar
junto a Secretaria de Segurança Pública –
SENASP do Ministério da Justiça e
Segurança Pública – MJSP, curso a
distância para tratar de casos que
envolvem crimes raciais, sugerindo a
capacitação de agentes de segurança em
crimes raciais e intolerância religiosas em
plataforma EAD para formação continuada.
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