
Uma agenda no combate à violência sexual e ao racismo no Brasil » Blog do Planalto

http://blog.planalto.gov.br/uma-agenda-no-combate-a-violencia-sexual-e-ao-racismo-no-brasil/[26/01/2011 13:03:45]

Página inicial Diminuir tamanho da letra Aumentar tamanho da letra Assine nosso feed O que são feeds? Receba os artigos por e-mail

Sobre o blog  Fotos  Vídeos  Áudios  Infográficos  Especiais  Assuntos  Perguntas & respostas  Críticas & sugestões  Cadastre-se

África Agenda comércio exterior Dilma
Dilma Rousseff economia educação
energia habitação investimentos meio

ambiente obras ONU PAC petróleo Petrobrás

pré-sal presidente Lula relações internacionais
Rio de Janeiro

Ver todos os assuntos

Erro: Twitter não respondeu. Por favor, aguarde alguns
minutos e atualize a página.

Acessar o twitter do blog

Imagens do Haiti, um ano após o terremoto

Ver galeria de fotos

Melhor jogadora do mundo, Marta visita presidenta
Dilma no Palácio do Planalto

Ver galeria de vídeos

Destaques do Governo

Artigos relacionados
Combate à violência, setor primário da economia e novas moradias

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2011 às 11:57

Uma agenda no combate à violência
sexual e ao racismo no Brasil
O combate à violência sexual contra meninas e mulheres foi o tema do encontro entre as ministras

Maria do Rosário (Secretaria de Direitos Humanos) e Iriny Lopes (Secretaria de Políticas para as

Mulheres), realizado ontem (25/1), em Brasília. Segundo as ministras, a ideia é elaborar uma ação

unificada do governo federal para enfrentamento da violência sexual.

“Vamos montar uma agenda integrada que potencialize a nossa causa. A menina e a mulher que

sofrem a exploração sexual são do mesmo gênero”, afirmou a ministra Maria do Rosário.

A violência doméstica, sexual e outras violências contra a mulher também integram a lista de eventos

de notificação compulsória relacionados pelo Ministério da Saúde, em Portaria publicada nesta

quarta-feira (26/1) no Diário Oficial da União, que padroniza critérios, procedimentos e atribuições

dos profissionais de saúde em relação a diversas doenças e eventos de saúde pública. A notificação

deve ser feita obrigatoriamente quando a mulher for atendida em serviços de saúde públicos ou

privados, e vale para todos os profissionais de saúde, tais como médicos, enfermeiros, odontólogos,

biomédicos e farmacêuticos, entre outros.

Racismo – O respeito e a igualdade étnico-racial e os impactos do racismo na infância também estão

na pauta do governo federal. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), além

de outros órgãos do governo está apoiando a campanha do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a

Infância) sobre o tema: “Em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade”. Para sensibilizar a

sociedade, reforçando os direitos de crianças e adolescentes, a campanha vai divulgar histórias de

pessoas e organizações que tenham realizado uma ação contra o racismo na infância ou adolescência.

Estatísticas – Dados IBGE/Pnad 2009 apontam que 57 milhões de crianças e adolescentes vivem no

Brasil, e, desse número, 31 milhões são negras e cerca de 100 mil indígenas. Segundo o IBGE/Pnad,

das 530 mil crianças de 7 a 14 anos fora da escola, cerca de 330 mil (62%) são negras e 190 mil são

brancas. Essas e outras informações estão disponíveis no site Infância Sem Racismo, onde o

interessado pode divulgar sua ação ou projeto contra o racismo, além de obter sugestões sobre como

enfrentar o problema e denunciar casos de abuso e discriminação.
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