SUBTEMA 1
DESIGUALDADES
SÓCIO-ECONÔMICAS
–

Criação do selo de igualdade racial para as empresas que adotarem em seus postos
de comando um percentual de negros, brancos e pardos compatível com o
percentual da população do município em que atua, recebendo incentivos públicos;

–

Incentivar instituições privadas a conceder bolsas de estudos para alunos negros e
pardos.

–

Diminuição do custo para exame genético e utilizá-lo como pré-requisito para exame de
cotas. Conceder ao candidato tempo hábil para entregar o exame.
SUBTEMA 2
VIOLÊNCIA POR MOTIVOS
ÉTNICOS-RACIAIS

–

Criação do conselho municipal de promoção da igualdade racial – COMPIR e inclusão na
grade curricular de conteúdos pedagógicos de combate a discriminação étnico-racial e a
intolerância religiosa.

–

Fiscalização e cobrança de melhorias do cumprimento das punições contra atos
preconceituosos em relação à etinia e/ou raça. Alteração do artigo 140, parágrafo 3º,
do código penal, tornando inafiançável o crime de injúria racial;

- Divulgação pela polícia militar do histórico de abordagens, com indicação da
distribuição racial e filmagem, deixando os arquivos à disposição dos cidadãos;
SUBTEMA 3
DIREITO ÀS IDENTIDADES
E À DIVERSIDADE CULTURAL
–

Incentivo à participação de pessoas pardas, negras ou indígenas em propagandas
de empresas privadas do município. O incentivo seria dado pelo município através
de isenção de impostos e prioridades na participação de licitações e concorrências
públicas;

–

Criação da Semana da Consciência Negra, com eventos e movimentos
educacionais voltados à cultura negra, culminando no dia da consciência negra com
apresentações escolares sobre o tema, confecção de cartazes educativos e
palestras para incentivar as pessoas a combater os preconceitos com a população
negra;

–

Criação de campanhas que seriam divulgadas nas mídias sociais, em materiais
impressos, rádio e televisão do poder público para oportunizar atividades que levem o
conhecimento da história e a cultura étnica e afro-brasileira, suas belezas e a importância
que tiveram na formação do povo brasileiro com realização de circulos de palestras pelo
poder público para conscientização sobre diversidade religiosa e cultural.

–

Inclusão na grade curricular da pré-infância de campanhas de ensino sobre inclusão e
igualdade racial.

–

Inclusão do tema discriminação étnico-racial nos conteúdos escolares em matérias como
sociologia, filosofia, história e geografia.

–

Obrigatoriedade dos partidos políticos refletirem nas vagas a candidatos a cargos eletivos
o percentual de negros e pardos do estado.

–

Criação de centros regionais de assistência aos ciganos que fará o cadastro estadual e
reserva nos psf's de vagas para atendimento da população cigana;

–

Tornar as tradições (música e danças) ciganas patrimônio imaterial de minas gerais.

–

Inclusão nos curriculos da educação no estudo da história e cultura ciganas nas escolas
públicas.
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