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Estatutos

Discriminação racial indireta é aquela que ocorre, em qualquer esfera da vida
pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente
neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para
pessoas pertencentes a um grupo específico, com base nas razões
estabelecidas no Artigo 1.1, ou as coloca em desvantagem, a menos que esse
dispositivo, prática ou critério tenha um objetivo ou justificativa razoável e
legítima à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, exclusão
ou restrição baseada, de modo concomitante, em dois ou mais critérios
dispostos no Artigo 1.1, ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais,
cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou
exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e
liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais
aplicáveis aos Estados Partes, em qualquer área da vida pública ou privada.

Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) que irá auxiliar a
implementação das políticas voltadas para população negra nas áreas:

Segundo a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Racial - CIEDR (1965) . Ela obriga aos Estados-partes a adotarem: 
 - política de eliminação da discriminação racial;
 - tomarem medidas eficazes que garantam igualdade efetiva e encorajem a
promoção do entendimento mútuo; 
- tomarem medidas imediatas no campo de ensino, educação, cultura e
informação, para lutar contra preconceitos
Já a Convenção Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas
Correlatas de Intolerância (2013) definiu:

Em ambas convenções, fica explícito que o Estado têm o dever de adotar políticas
afirmativas que visem diminuir ções afirmativas e criar políticas públicas que
busquem acabar com a desigualdade e a discriminação por motivo racial.
No Brasil, foi promulgado o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/10): visa
garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa
dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às
demais formas de intolerância étnica. Define que são necessárias, políticas públicas
e ações afirmativas adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção
das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.
 Em seus artigos estabelece:
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Saúde: Política Nacional de Saúde Integral da População Negra

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e
privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da
população negra no Brasil - conforme Lei 9394/96. Os conteúdos referentes à
história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento
social, econômico, político e cultural do País.

1.
 I - a promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das
desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do
SUS;
 II - a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à
coleta, ao processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e
gênero;
 III - o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da
população negra;
 IV - a inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de
formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde;
 V - a inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação
política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e
controle social no SUS.
 Parágrafo único. Os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos
serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde,
incluindo melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na
segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde.

 2. Educação, Cultura, Esporte e Lazer: A população negra tem direito a participar de
atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus
interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua
comunidade e da sociedade brasileira. Fica sob a responsabilidade dos poderes
federal, estadual, municipal e distrital elaborar: 
 I promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao
ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer;
 II - apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para promoção social e
cultural da população negra;
 III - desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a
solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a
sociedade;
 IV - implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra
brasileira.

 Educação: 
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 O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e
outras formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória
histórica comprovada, como patrimônio histórico e cultural. 
Sendo assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito
à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a
proteção do Estado.

 A Capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional. Sendo facultado
o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e
mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

 É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais
de culto e a suas liturgias.

 Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando
suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes
os títulos respectivos.
 O Poder Executivo federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais
voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das
comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de proteção ambiental
das comunidades.
 Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos
quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial
diferenciado, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público,
destinados à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura.

Cultura:

Esporte e lazer:

3. Liberdade de Crença e exercício dos cultos religiosos.

 O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância
com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de seus seguidores,
especialmente com o objetivo de:
 I - coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de
proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou ao
desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes africanas;
 II - inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor
artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos
vinculados às religiões de matrizes africanas;
 III - assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de
matrizes africanas, ao lado da representação das demais religiões, em comissões,
conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público.

4. Acesso à Terra e Moradia adequada.
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O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar
o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços,
áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim
de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na
qualidade de vida.
O direito à moradia adequada, para os efeitos desta Lei, inclui não apenas o
provimento habitacional, mas também a garantia da infraestrutura urbana e dos
equipamentos comunitários associados à função habitacional, bem como a
assistência técnica e jurídica para a construção, a reforma ou a regularização
fundiária da habitação em área urbana.
Os agentes financeiros, públicos ou privados, promoverão ações para viabilizar o
acesso da população negra aos financiamentos habitacionais.

5. Trabalho: A implementação de políticas voltadas para a inclusão da população
negra no mercado de trabalho com ações que assegurem a igualdade de
oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante
a implementação de medidas visando à promoção da igualdade nas contratações
do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e
organizações privadas.

6. Ouvidorias e acesso à justiça: O poder público federal instituirá, na forma da lei e
no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes em Defesa
da Igualdade Racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito e
discriminação com base em etnia ou cor e acompanhar a implementação de
medidas para a promoção da igualdade.
 O Estatuto estabelece premissas que devem ser observadas e implementadas
pelos governos federal, estadual e municipal para elaboração de políticas públicas
e programas para população negra. Porém, onze anos após a promulgação do
Estatuto, ainda são poucas ações efetivas implementadas.



Canoas é um município brasileiro do estado
do Rio Grande do Sul, pertencente à
mesorregião Metropolitana de Porto Alegre
e à microrregião de Porto Alegre. Localizado
na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi
emancipado das cidades de São Sebastião
do Caí e Gravataí em 1939, e seu nome tem
origem da confecção de canoas em seu
território, no início de seu povoamento, mais
precisamente depois da construção da
estação férrea local em 1874.
O município é o maior da Região
Metropolitana de Porto Alegre e possui o
segundo maior PIB e a quarta maior
população do estado, além de ser a 72ª
cidade do Brasil com mais habitantes.
Canoas atrai pessoas de outros municípios
por causa de seu centro movimentado, das
muitas indústrias e por ser um pólo
universitário com um campus do Instituto
Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e cinco
Universidades entre elas a Unilasalle.

Brigadeira
Centro
Estância Velha
Fátima
Guajuviras
Harmonia
Igara
Industrial
Marechal Rondon
Mathias Velho
Mato Grande
Niterói
Nossa Senhora das Graças
Olaria
Rio Branco
São José
São Luís

Canoas é dividida em 18 bairros, dos quais o
Guajuviras, Mathias Velho e Niterói são os
mais populosos. Pelo fato de a maior parte
da população estar concentrada nesses
bairros, o comércio é bastante
desenvolvido, assim como o turismo. Por
outro lado, os bairros Guajuviras e Mathias
Velho nos últimos anos têm apresentado
altíssimo índice de violência. Com o objetivo
de combater esta realidade, foi implantado
no bairro Guajuviras o "Território de Paz"
Muitos dos bairros de Canoas possuem
subdivisões e/ou apresentam vilas em seu
interior, onde a divisão territorial não é
exata e nem oficial. Apesar disso, locais
como Chácara Barreto, Cinco Colônias e
Ideal são considerados como bairros por
seus moradores. 
A seguir é apresentada a lista com todos os
bairros do município.

CANOAS
MUNICÍPIO DE 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Guajuviras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mathias_Velho_(Canoas)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guajuviras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mathias_Velho_(Canoas)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Niter%C3%B3i_(Canoas)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A1cara_Barreto_(Canoas)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinco_Col%C3%B4nias_(Canoas)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideal_(Canoas)


Quilombo Chácara das Rosas: 

Localizado no bairro Marechal Rondon.
A comunidade fica em frente ao Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo), a 100 metros
do Park Shopping Canoas, em um terreno de 11×120 metros entre a avenida Sezefredo
Azambuja Vieira e rua Duque de Caxias. 
A comunidade quilombola Chácara das Rosas, primeira do Brasil a regularizar seu
perímetro urbano.
De acordo com o https://cpisp.org.br/chacara-das-rosas/ existem um total de 20
famílias no local. 
O Quilombo Chácara das Rosas leva este nome por causa da Dona Rosalina que foi por
onde tudo começou. A mesma plantava muitas espécies no local, conforme relatou
Isabel Cristina Genelício em uma reportagem do ano de 2009.

População Estudada
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Em relação aos povos indígenas e ciganos verificamos que no momento não existem
serviços destinados a eles no município de Canoas, mas temos a informação extraoficial
de que algumas tratativas em relação a doação de terra aos ciganos estão
acontecendo.

População Estudada
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Assistência
Social

Em contato com os equipamentos CRAS (Centro
Referência de Assistência Social) e CREAS

(Centro de Referência Especializado de
Assistência Social) da Política de Assistência

Social vimos que no momento não existem
serviços específicos para os povos originários e

racionalizados.

# Coordenadoria de Igualdade Racial e Imigrantes           

Endereço: Rua Ipiranga número 60/3° andar 
Bairro: Centro 
Horário: das 8h às 18h de segunda a sexta.          
Telefone: (51) 3236-1054/99285-5777 (Whatsapp)
Oferecem todo o amparo possível para a inserção na cidade, desde
regularização migratória, assessoria jurídica, curso de português,
além de, posterior a isso, encaminhamento para o mercado de
trabalho. Orientam e encaminham para os serviços ofertados no
território. 

# Coordenadoria das Diversidades e Comunidades Tradicionais

Endereço: Rua Ipiranga número 60/3° andar 
Bairro: Centro
Horário: das 8h às 18h de segunda a sexta.      
Telefone: (51)3236-1069/99473-5310 Whatsapp

Compete à Coordenadoria de Diversidades e Comunidades
Tradicionais:

I - Atendimento às profissionais do sexo/comunidade LGBTQIAP+
com atividades de conscientização e saúde (parceria com a SMS);
II - Encaminhamentos para o ambulatório TRANS;
III - Distribuição de preservativos;
IV - Orientações sobre nome social;
VI - Acompanhamento de denúncias relativas a crimes de
homofobia e encaminhamento para cartório das diversidades;
VII - Acompanhamento de denúncias relativas a crimes de
intolerância religiosa e encaminhamento para cartório das
diversidades;
VIII - Fornecimento de declaração de ciência de culto religioso e
encaminhamento para a Brigada Militar e Guarda Municipal;
IX - Cadastramento dos terreiros e inserção no mapa -
georreferenciamento;
X - Mediação de conflitos relativos à homofobia e intolerância
religiosa;
XI - Articulação com a sociedade civil organizada para promoção de
ações relativas às pautas LGBTQIAP+.
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Foto em alusão ao Dia do Imigrante, comemorado em 25 de
junho. 
 Nesta ação a Coordenadoria de Igualdade Racial e Imigrantes,
promoveu a regularização de documentação e encaminhamento
para vagas de emprego.

Foto retirada do site da Prefeitura de Canoas.



Assistência
Social

# Secretaria Municipal de Cidadania

Compete à Secretaria Municipal de Cidadania:
I - planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos
administrativos de sua competência;
II - o desenvolvimento comunitário;
III - a ação social;
IV - a assistência ao deficiente físico, mental e sensorial;
V - a implantação programas de suplementação alimentar aos
trabalhadores e seus dependentes;
VI- a assistência e profissionalização do menor abandonado e
carente;
VII - a assistência social à família, à infância, à juventude e à
mulher;
VIII - a assistência social aos idosos e ao desvalido;
IX - a implantação de projetos para inclusão produtiva;
X - o exercício de outras competências para execução de
atividades da
área de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social previstas em lei;
XI - exercer outras atividades delegadas pelo Prefeito Municipal.
Endereço: Rua Pedro Weingartner, 238 Bairro: Centro
Horario: das 8h às 18h
Telefone: (51) 3236-2702 ou 3636-2707

# CEBRAS (CENTRO BATISTA DE REFERÊNCIA EM AÇÃO SOCIAL)

Finalidade de acolher, orientar e acompanhar os imigrantes na
sua inclusão social, na defesa dos seus direitos humanos,
atuando para a transformação de vidas, visando a diminuição
das desigualdades sociais, a valorização dos indivíduos como
cidadãos e o respeito a todos os povos, independente de origem,
raça ou religião.
Os projetos desenvolvidos pelo CEBRAS colocam-se em uma
necessidade global, qual seja, o acolhimento e atenção básica
aos imigrantes. 
Dentre os projetos desenvolvidos estão: Acolher, Capacitar,
Comunicar, Integrar e Prover.
Atualmente, o número de imigrantes cadastrados no CEBRAS é
de 1.075 Imigrantes, sendo a maior parte deles, moradores de
Canoas. Destes 447 são do sexo feminino e 628 do sexo
masculino. Do número acima, 120 são de crianças de zero a doze
anos de idade.

ENDEREÇO: Rua Venâncio Aires, 2795 – Canoas/RS - 
CEP: 92.110-001
 Telefone: (51) 3466.1005 | Whatsapp: (51) 98134-8559
e-mails: presidente.cebras@gmail.com | financeiro.cebras@gmail.com
| secretaria.cebras@gmail.com | projetos.cebras@gmail.com
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O CEBRAS surgiu em abril de 2014 com a chegada de 5 haitianos
à  Igreja Batista Central de Canoas.

O Centro se mantém exclusivamente com o trabalho de mais de
140 voluntários, profissionais das mais diversas áreas. 

Em fevereiro deste ano a Coordenadoria de Igualdade Racial e
Imigrantes se reuniu com a Secretaria de Cidadania para tratar de
possível convênio com o CEBRAS e abrir uma Casa Municipal de
Referência ao Imigrante.

CEBRAS - Centro Batista de
Referência em Ação Social



Educação
Durante o processo de mapeamento verificamos
que atualmente no munícipio de Canoas não há

serviços e programas na política pública de
educação específico para povos originários e

racionalizados.
Hoje o munícipio de Canoas oferece um serviço

ampliando à toda população na área de
educação.

Estes serviços podem ser acessados pela
população através da Secretária de Educação

que centraliza os canais de atendimento.

# Secretaria Municipal de Educação: 

I - planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos
administrativos de sua competência;
 II - implantar e executar as políticas de ensino infantil;
 III - implantar e executar as políticas ensino fundamental e
especial;
 IV - a assistência ao educando;
 V - promover a alfabetização e a educação de adultos;
 VI - o relacionamento com as entidades estudantis;
 VII - a administração de convênios a de ajustes realizados pelo
Município com outros Entes da Federação;
 VIII - o relacionamento com entidades educacionais privadas e
de outros Entes da Federação;
 IX - a formação continuada dos profissionais da educação;
 X - a inclusão digital de todos os alunos do ensino infantil,
fundamental e especial;
 XI - promover a inclusão;
 XII - desenvolver o processo cultural no plano técnico-didático
pedagógico;
 XIII - exercer outras competências para execução de atividades
da área de atuação da Secretaria Municipal da Educação
previstas em lei;
 XIV - promoção de políticas aos estudantes para acesso remoto
e implantação de novas tecnologias;
 XV - exercer outras atividades delegadas pelo Prefeito Municipal.
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Educação #Central de Matrículas

Matrículas para escolas da rede municipal de ensino
Rua Monte Castelo, 340, Bairro Nossa Srª. das Graças
EDUCAÇÃO INFANTIL
 Telefone: (51) 3425 7701 opção 01
 E-mail: educacao@canoas.rs.gov.br
ENSINO FUNDAMENTAL
 Telefone: (51) 3425 7701 opção 01
 E-mail: central.vagas.canoas@gmail.com
Link de acesso à relação de escolas infantis e de ensino
fundamental:
https://www.canoas.rs.gov.br/servicos/endereco-das-escolas-
do-ensino-fundamental/

#Ensino a Distância – EAD

O Ensino a Distância – EAD é uma nova alternativa de ensino que
as pessoas têm encontrado para interagir e construir
conhecimentos. Com horários e turnos de estudo flexíveis, o
projeto pretende tecer os fios de uma cultura formativa na
Administração Pública, tendo em vista os usos da tecnologia que
permite este ambiente de aprendizagem, onde professor/tutor e
aluno ficam separados, mas mantendo total relação para bom
desenvolvimento do conhecimento sobre seus saberes e fazeres.
Tal construção tem sua gênese na PDI – Plano de
Desenvolvimento Institucional da EGC/ICXXI de 2013 e na Meta
48.7 do Programa de Metas de Canoas – 2015/2 “Implementação
de Programa de Formação Continuada com a realização de
cursos presenciais e EAD para Gerentes de Equipe, Chefes de
Unidade, Assessores Técnicos, Gerentes de Programa, Diretores e
Secretários pela Escola de Gestão e Cidadania”.

https://www.canoas.rs.gov.br/servicos/ensino-a-distancia-
ead/
.
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Educação
#Projeto La Salle Inclui

Criado em 2018 com o objetivo de promover o atendimento de imigrantes
haitianos, através de aulas de português. Os estudantes são instigados a ler,
dialogar e escrever suas histórias de vida. 
Devido a pandemia às aulas foram adaptadas para plataformas digitais. Foram
disponibilizados acessos às plataformas digitais e suporte com orientações.
Porém, houve baixa adesão devido às limitações.
Os encontros acontecem em grupo ou de forma individual.
O projeto tem cooperação com o Centro Batista de Referência em Ação Social.
As aulas são ministradas de forma voluntária por alunos dos cursos de Letras e do
Mestrado em Educação.
Nos próximos dias pretendem retornar às aulas presenciais.

15

Foto retirada do da Universidade La Salle



Saúde

Durante a pesquisa para a construção deste mapeamento, nos
deparamos com alguns impeditivos em relação à disponibilidade
de informações por parte da Prefeitura Municipal de Canoas.
Desta forma, não é possível afirmarmos sobre serviços de saúde
específicos para a população alvo de nossa pesquisa.
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Habitação

Conforme o processo de mapeamento verificamos que
atualmente não existem serviços específicos no que diz respeito
à política pública de habitação e cultura/lazer.
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Nosso time:

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
Isabel Poncio

PSICOLOGA
Karine Burtet

Karla Freitas
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ASSITENTE SOCIAL

PUBLICITÁRIA
Thais Reis

Daniela Mello
RELAÇÕES PÚBLICAS



Obrigada!

Trabalho desenvolvido para a disciplina de Constituição
Federal e legislações para a diversidade, com orientação pela

professora  Alice Hertzog Resadori
CANOAS, setembro de 2021


