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BRASÍLIA - Na reforma administrativa que o

governo federal pretende implementar a

partir do ano que vem, o Palácio do

Planalto estuda criar o Ministério dos

Direitos Humanos. Além da secretaria que

hoje trata do assunto, atualmente ocupada

pela ministra Maria do Rosário, a nova

pasta abarcaria outras três: Políticas para

as Mulheres, Igualdade Racial e Secretaria

Nacional da Juventude. O governo planeja

incluir na futura estrutura a Fundação

Nacional do Índio (Funai), vinculada hoje ao

Ministério da Justiça.

SECRETARIA ESPECIAL: Projeto de lei em

tramitação no Senado prevê transformação

da Funai em ministério

Os critérios considerados pelo governo,

além da economia gerada pelo

enxugamento da máquina, envolvem ainda o desempenho e a relevância das secretarias a

serem extintas. E também o entendimento de que são ações compatíveis com os direitos

humanos e que continuariam contemplados nesse novo ministério.

Secretarias têm ações limitadas e poucas verbas

Hoje com status de ministério, as secretarias de Políticas para as Mulheres - ocupada por Iriny

Lopes - e a de Igualdade Racial - comandada por Luiza Bairros -, na nova estrutura,

continuariam com esses nomes. O mesmo ocorreria com a Secretaria Nacional da Juventude,

ocupada por Severine Carmem Macedo, e vinculada à Secretaria Geral da Presidência. Essas

três estruturas se juntariam às outras três já criadas nos Direitos Humanos: Criança e do

Adolescente, Pessoas com Deficiência e a de Promoção dos Direitos Humanos.

A Funai é um caso à parte - sua desvinculação do Ministério da Justiça não seria fácil. Os

próprios indígenas são reticentes a qualquer mudança na fundação e reagem com ações

ostensivas quando contrariados. Um exemplo foi a exclusão da saúde dos índios do órgão e a
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criação de uma secretaria no âmbito do Ministério da Saúde. Um processo que levou anos.

Vinculadas à Presidência da República, as secretarias de Direitos Humanos, de Igualdade Racial

e de Políticas para as Mulheres têm ações limitadas e orçamentos pequenos. As três têm mais

poderes de articulação do que propriamente de ações na ponta. Essa é a principal mudança na

criação do Ministério dos Direitos Humanos. A pasta ganharia poderes para agir. Por exemplo:

poderia ter autonomia, e recurso, para criar centros de referências nessas áreas.

Mudanças visam enxugar máquina do governo

A centralização em torno dos direitos humanos se dá por se tratar de uma área que ganha cada

vez mais espaço no governo da presidente Dilma Rousseff. Ela tem apreço pelo tema. E também

por ter suas políticas sempre cobradas e lembradas nas viagens e encontros internacionais.

A desenvoltura da ministra Maria do Rosário, ao menos até agora, tem agrado à presidente

Dilma Rousseff. Sua atuação para assegurar a votação e a instalação da Comissão da Verdade -

que vai investigar crimes cometidos durante a ditadura militar, tema caro à presidente -, é

elogiada no Palácio do Planalto.

Luiza Bairros pode continuar. Já Iriny dificilmente ficará. Até porque ela deve ser candidata à

prefeitura de Vitória (ES), pelo PT. A questão principal, no entanto, é a decisão de

enxugamento da estrutura e não a definição de nomes para a nova pasta.

LINKS PATROCINADOS

Vôo p/ Rio de Janeiro TAM
Aproveite e Reserve sua Passagem p/ o RJ com Agilidade e Segurança!
www.TAM.com.br/Passagem-RJ

Hotéis Baratos
Procura um Hotel Barato? Reserve hoje com o Menor Preço!
Decolar.com/Hoteis+Oferta

Gestão de Saude HIAE
MBA Voltado para Executivos com Experiência no Setor de Saúde!
www.insper.edu.br

Para comentar esta reportagem você precisa fazer login. Clique aqui.

VOLTAR TOPO IMPRIMACORRIJACOMPRECOMPARTILHE

13h51m
desastre natural

13h47m Governo aumento verba destinada a áreas
produtivas em estado de calamidade

13h28m Dilma inicia domingo viagem à África onde participa
da reunião de Cúpula do Ibas

+ NOTÍCIAS

https://seguro2.oglobo.com.br/cadastro/default.asp?gcom=N&pagFim=http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/10/13/dilma-estuda-criar-ministerio-dos-direitos-humanos-925579232.asp
https://seguro2.oglobo.com.br/cadastro/default.asp?gcom=N&pagFim=http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/10/13/dilma-estuda-criar-ministerio-dos-direitos-humanos-925579232.asp
https://seguro2.oglobo.com.br/cadastro/default.asp?gcom=N&pagFim=http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/10/13/dilma-estuda-criar-ministerio-dos-direitos-humanos-925579232.asp
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BtmwHXHSYTpCJCtO8sQf4u4QohNWf7gLUkqClLcCNtwGwkB8QARgBIMSQnBMoAzgAUJ6W9OT______wFgzfDugKwDoAG8gd7UA7IBEG9nbG9iby5nbG9iby5jb23IAQHaAWxodHRwOi8vb2dsb2JvLmdsb2JvLmNvbS9wYWlzL21hdC8yMDExLzEwLzEzL2RpbG1hLWVzdHVkYS1jcmlhci1taW5pc3RlcmlvLWRvcy1kaXJlaXRvcy1odW1hbm9zLTkyNTU3OTIzMi5hc3CAAgGpAjX0FXceVKM-yAKc9uQnqAMB9QMAAAAE&num=1&sig=AOD64_1JEUf9rGVC8pOSr_5lieq_0ITG0A&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.tam.com.br/google
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BtmwHXHSYTpCJCtO8sQf4u4QohNWf7gLUkqClLcCNtwGwkB8QARgBIMSQnBMoAzgAUJ6W9OT______wFgzfDugKwDoAG8gd7UA7IBEG9nbG9iby5nbG9iby5jb23IAQHaAWxodHRwOi8vb2dsb2JvLmdsb2JvLmNvbS9wYWlzL21hdC8yMDExLzEwLzEzL2RpbG1hLWVzdHVkYS1jcmlhci1taW5pc3RlcmlvLWRvcy1kaXJlaXRvcy1odW1hbm9zLTkyNTU3OTIzMi5hc3CAAgGpAjX0FXceVKM-yAKc9uQnqAMB9QMAAAAE&num=1&sig=AOD64_1JEUf9rGVC8pOSr_5lieq_0ITG0A&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.tam.com.br/google
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BT5_SXHSYTpCJCtO8sQf4u4QosKjJ_QGYqNy8E7KF_-oF0I4qEAIYAiDEkJwTKAM4AFD0x_KP-v____8BYM3w7oCsA6ABuue08QOyARBvZ2xvYm8uZ2xvYm8uY29tyAEB2gFsaHR0cDovL29nbG9iby5nbG9iby5jb20vcGFpcy9tYXQvMjAxMS8xMC8xMy9kaWxtYS1lc3R1ZGEtY3JpYXItbWluaXN0ZXJpby1kb3MtZGlyZWl0b3MtaHVtYW5vcy05MjU1NzkyMzIuYXNwgAIBqQI19BV3HlSjPsgCzLCjDagDAfUDAAAABA&num=2&sig=AOD64_2PqveCE53EvPgMg1F4nHcqNo_ldw&client=ca-infoglobo&adurl=http://pixel.everesttech.net/1796/c%3Fev_sid%3D3%26ev_ln%3Dhotel%2520barato%2520rio%2520de%2520janeiro%26ev_crx%3D5129110376%26ev_mt%3D%26ev_n%3Dd%26ev_ltx%3D%26ev_pl%3Doglobo.globo.com%26url%3Dhttp://www.decolar.com/search/Hotels/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BT5_SXHSYTpCJCtO8sQf4u4QosKjJ_QGYqNy8E7KF_-oF0I4qEAIYAiDEkJwTKAM4AFD0x_KP-v____8BYM3w7oCsA6ABuue08QOyARBvZ2xvYm8uZ2xvYm8uY29tyAEB2gFsaHR0cDovL29nbG9iby5nbG9iby5jb20vcGFpcy9tYXQvMjAxMS8xMC8xMy9kaWxtYS1lc3R1ZGEtY3JpYXItbWluaXN0ZXJpby1kb3MtZGlyZWl0b3MtaHVtYW5vcy05MjU1NzkyMzIuYXNwgAIBqQI19BV3HlSjPsgCzLCjDagDAfUDAAAABA&num=2&sig=AOD64_2PqveCE53EvPgMg1F4nHcqNo_ldw&client=ca-infoglobo&adurl=http://pixel.everesttech.net/1796/c%3Fev_sid%3D3%26ev_ln%3Dhotel%2520barato%2520rio%2520de%2520janeiro%26ev_crx%3D5129110376%26ev_mt%3D%26ev_n%3Dd%26ev_ltx%3D%26ev_pl%3Doglobo.globo.com%26url%3Dhttp://www.decolar.com/search/Hotels/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BSEpfXHSYTpCJCtO8sQf4u4QoqpSa6QKqnO6fI4L1muxG0OqyARADGAMgxJCcEygDOABQnqykr_z_____AWDN8O6ArAOgAe684-MDsgEQb2dsb2JvLmdsb2JvLmNvbcgBAdoBbGh0dHA6Ly9vZ2xvYm8uZ2xvYm8uY29tL3BhaXMvbWF0LzIwMTEvMTAvMTMvZGlsbWEtZXN0dWRhLWNyaWFyLW1pbmlzdGVyaW8tZG9zLWRpcmVpdG9zLWh1bWFub3MtOTI1NTc5MjMyLmFzcIACAakCNfQVdx5Uoz7AAgHIAvr5whGoAwH1AwAAAAQ&num=3&sig=AOD64_3cZtoGHbASKYwBma759i7XDu6AXA&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.insper.edu.br/mba/mba-executivo-em-gestao-de-saude
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BSEpfXHSYTpCJCtO8sQf4u4QoqpSa6QKqnO6fI4L1muxG0OqyARADGAMgxJCcEygDOABQnqykr_z_____AWDN8O6ArAOgAe684-MDsgEQb2dsb2JvLmdsb2JvLmNvbcgBAdoBbGh0dHA6Ly9vZ2xvYm8uZ2xvYm8uY29tL3BhaXMvbWF0LzIwMTEvMTAvMTMvZGlsbWEtZXN0dWRhLWNyaWFyLW1pbmlzdGVyaW8tZG9zLWRpcmVpdG9zLWh1bWFub3MtOTI1NTc5MjMyLmFzcIACAakCNfQVdx5Uoz7AAgHIAvr5whGoAwH1AwAAAAQ&num=3&sig=AOD64_3cZtoGHbASKYwBma759i7XDu6AXA&client=ca-infoglobo&adurl=http://www.insper.edu.br/mba/mba-executivo-em-gestao-de-saude
https://seguro2.oglobo.com.br/cadastro/default.asp?gcom=N&pagFim=http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/10/13/dilma-estuda-criar-ministerio-dos-direitos-humanos-925579232.asp
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=13
javascript:history.back()
javascript:printText();
javascript:exibir_corrigir('0', 'https://seguro2.oglobo.com.br');
javascript:exibir_compre('0', 'https://seguro2.oglobo.com.br');
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/10/14/governo-amplia-em-500-mi-credito-para-areas-de-desastre-natural-925580623.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/10/14/governo-aumento-verba-destinada-areas-produtivas-em-estado-de-calamidade-925580621.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/10/14/governo-aumento-verba-destinada-areas-produtivas-em-estado-de-calamidade-925580621.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/10/14/dilma-inicia-domingo-viagem-africa-onde-participa-da-reuniao-de-cupula-do-ibas-925580603.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/10/14/dilma-inicia-domingo-viagem-africa-onde-participa-da-reuniao-de-cupula-do-ibas-925580603.asp
http://oglobo.globo.com/plantao/pais.asp

	globo.com
	Dilma estuda criar Ministério dos Direitos Humanos - O Globo


	VtYW5vcy05MjU1NzkyMzIuYXNwAA==: 
	formbarrayahoo: 
	p: 
	optByBusca: y
	button5: 


	g0P0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQ2AA==: 
	input0: 



