PLATAFORMA
As pessoas me perguntam por que decidi ser candidata a Deputada
Federal. Posso listar uma série de motivos. Mas o que me impulsiona
mesmo, e disso não tenho dúvida, é a força da minha ancestralidade e
do meu povo.
Quem me conhece sabe. Desde que enxerguei a realidade adversa do
povo negro no Brasil, resolvi dedicar a minha existência a reverter o
quadro de desigualdades que nos coloca na base da pirâmide em
todos os indicadores de condições de vida.
Agora, conto com seu apoio para marcar nossa identidade e
resistência no Legislativo Nacional para que a população negra tenha
todos os seus direitos garantidos e acessíveis, e possa exercer sua
cidadania com dignidade, livre do racismo ou de quaisquer outras
formas de discriminação. E só vou sossegar quando conseguir atender
as nossas agendas inegociáveis:

Mulheres
Nosso mandato é feminista e dará atenção especial às mulheres
negras, conforme a agenda inegociável construída pela Marcha das
Mulheres Negras Contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver,
realizada em Brasília, no ano de 2015, que reuniu mais de 100 mil

mulheres negras. Vamos lutar fortalecimento econômico, inclusão
educacional e empoderamento das mulheres negras, orientado pelo
Plano Nacional de Política para as Mulheres (SPM-PR) e pela
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher (CEDAW);
Combate à violência contra as mulheres com ênfase na eliminação do
feminicídio. Foco no fortalecimento econômico, no empoderamento e
na defesa de direitos das mulheres.

Combate às desigualdades
Vamos recorrer a toda legislação antirracista, todos os instrumentos
garantidores dos direitos da população negra para combater o
racismo, reduzir as desigualdades e erradicar a pobreza;
Legislaremos alinhadas com a ONU para o alcance dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS’s), o cumprimento da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), e da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher (CEDAW).

Juventudes e Infância
Vamos lutar para garantir a existência plena e digna das juventudes, a
partir das políticas sociais, envolvendo os Sistemas Educacional e de
Assistência Social, as organizações da sociedade civil na construção de
alternativas pelo empoderamento e protagonismo das juventudes,
principalmente nas diversas dimensões culturais;

Aplicaremos as prerrogativas legais para que todos os casos de
chacinas e execuções de jovens, cometidas por grupos paramilitares
ou

por

agentes

do

Estado,

sejam

acompanhados e tenham

resolutividade; Buscaremos fortalecer e acolher a juventude negra a
partir do programa Juventude Negra Viva.
Legislar pelo fortalecimento das políticas de atenção a crianças e
adolescentes em situação de rua e por uma nova política de drogas na
Bahia e no Brasil, defendendo a reestruturação física e funcional das
Casas de Acolhimento, com projetos didático-pedagógicos, de lazer,
esporte e cultura.

Gestão democrática e participativa
Manter canais permanentes de participação direta do cidadão e da
cidadã no encaminhamento de iniciativas legislativas.

Soberania Nacional
Resgatar e ampliar nossos direitos trabalhistas e previdenciários; lutar
pela reforma tributária; contra o Plano Mais Brasil; pela defesa das
empresas públicas como Petrobras e Banco do Brasil; pela anulação
do congelamento dos gastos sociais.

Respeito

às

religiões

de

matrizes

africanas

e

indígenas
Legislaremos pelo cumprimento das leis na reafirmação do estado
laico, o respeito à liberdade de crença em segurança e preservação de
direitos dos povos negros e indígenas;
Garantir ao povo negro e indígena sua livre manifestação religiosa e o
respeito à laicidade do Estado, entendendo os seus espaços religiosos
como verdadeiros territórios de resistência e afirmação de liberdade e
direito à vida, que informa sobre marcas culturais identitárias básicas
para a formação da sociedade brasileira.

Estabelecer mecanismos de eliminação de concepções e práticas de
discriminação religiosa em todos os âmbitos, buscando a convivência
respeitosa entre as pessoas, com base nos princípios dos direitos
humanos, democráticos e de respeito à laicidade do Estado.

LGBTQIA+
Garantir à população LGBTQIA+, condições de existência e vida digna,
sem discriminação por orientação sexual, identidade de gênero, raça e
etnia; pelo respeito aos seus direitos sexuais e reprodutivos e ao
processo transexualizador;
Legislar pela criação de mecanismos legais que estimulem a inserção
da população LGBTQIA+ no âmbito público e privado do trabalho,
emprego e renda;

Cultura
Fortalecer a Cultura como direito básico e essencial da cidadã e do
cidadão, centralizadora e transversal a todos os campos da existência
humana, instrumento de educação, sociabilidade e coesão social a
partir da valorização das identidades; Vamos legislar para ter uma
cultura sem racismo, plural e diversa, fortalecendo a democratização e
descentralização dos recursos de fundos públicos e regulamentações
para o setor cultural, como as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo.
Apoiar a recriação do Ministério da Cultura para implementação de
políticas públicas coerentes com a diversidade, a realidade e a
dinâmica cultural do país; voltadas para a sustentabilidade econômico
e que incorporem a cooperação internacional latino-americana e
africana. No nosso mandato a cultura está no centro das políticas
públicas.

Direito à Comunicação
Defender a democratização da comunicação pela popularização
e pluralização do controle dos meios de comunicação;
Garantir acesso amplo e irrestrito à internet, visando a inclusão,
participação cidadã e democrática na gestão pública;
Apoiar as redes de mídia negra e popular.

Meio ambiente e racismo ambiental

Construir o Brasil Sustentável, que equilibre preservação do meio
ambiente e qualidade de vida das populações, principalmente as mais
vulneráveis, e de acordo com a concepção de racismo ambiental,
visando a redução das desigualdades intensificadas pela destinação
de serviços públicos apenas a áreas privilegiadas;
Buscar soluções para os problemas de moradia, das encostas, das
habitações subnormais e improvisadas;
Criar legislação nacional para gestão das águas (rios, mares, nascentes)
e de resíduos sólidos (coleta, tratamento reciclagem de lixo);

Segurança Pública
Iremos lutar para que sejam aplicadas as prerrogativas legais para que
todos os casos de chacinas e execuções de jovens, cometidas por
grupos paramilitares ou por agentes do Estado, sejam acompanhados
e tenham resolutividade. Legislar pelo fortalecimento das políticas de
atenção a crianças e adolescentes em situação de rua e usuários de
drogas, defendendo a reestruturação física e funcional das Casas de
Acolhimento e Reabilitação, com projetos didático-pedagógicos, de
lazer, esporte e cultura. Vamos legislar por um Programa de de
Segurança Pública com Cidadania, colocação de câmeras nas fardas
dos policiais, desencarceramento e ampliação das ações da Defensoria
Pública.

Saúde
Vamos atuar pelo fortalecimento orçamentário e organizacional do
Sistema

Único

universalidade,

de

Saúde

equidade,

(SUS), respeitando os princípios da
integralidade,

descentralização

e

participação popular, e enfatizando a Política de Saúde da População
Negra e a estratégia Saúde da Família; Implementar a Política de
Saúde Integral para a população LGBTQIA+, garantindo atendimento a
esse público nos três níveis de complexidade do SUS, priorizando a
atenção primária.

Universidade Pública
Para nós, é urgente defender a universidade pública, gratuita, inclusiva
e de qualidade, como um direito amplo e irrestrito, espaço efetivo de
democratização da pesquisa científico-tecnológica, indispensável ao
acesso da população à cidadania plena e vetor do combate às
desigualdades. Fortalecer a Educação, a expansão dos institutos
federais e das universidades baianas, com defesa de autonomia
universitária.

Comunidades Tradicionais
Defenderemos a retomada das políticas de fortalecimento das
comunidades remanescentes de quilombos, das demarcações e
titulações de suas terras, do direito à saúde, educação, assistência
social e do exercício da cidadania plena em seus territórios.
Somaremos esforços para aprovar o projeto de Lei 131/2019 sobre o
direito à regularização do território das comunidades tradicionais
pesqueiras.

Políticas de inclusão e acessibilidade

Legislaremos pela inclusão, equidade e não discriminação de pessoas
com deficiência para o seu exercício pleno da cidadania no acesso a
equipamentos, espaços e serviços públicos; nas condições de vida
independente na comunidade; e no acesso integral às políticas sociais
no território.

Economia solidária e social
Priorizar a economia social e Solidária com a implantação de
Programa e a estruturação de finanças solidárias.
Edgar Amaral: Revisar as deliberações da anti reforma trabalhista, com
vistas a recuperação da renda dos trabalhadores formais e informais,
com a valorização do salário mínimo para enfrentar as desigualdades.
Atualizar os valores per capita do Programa Nacional da Alimentação
Escolar, reajustando para a reposição das perdas inflacionária.
Fortalecer a produção diversificada de Alimentos saudáveis, com o
fortalecimento da política de Assistência Técnica e Extensão Rural, em
bases Agroecológicas, fomento e criação de linhas de financiamento
subsidiado para Agricultura Familiar e comunidades Tradicionais.
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