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ÁREAS: 

Terceira idade 
 

As pessoas idosas ou até mesmo aquelas que passam dos quarenta anos de idade acabam sendo descartadas pelo 
Estado. Os aposentados, que trabalharam  e contribuíram com a Previdência Social, são discriminados pelo governo, 
pelos planos de saúde, nos ônibus, nas filas dos bancos e no trabalho. 
Um governo sério respeita os idosos como exemplo de vida. 

 

Propostas 

n  Incentivar Centros de Referência e Grupos da Terceira Idade;  
n  Incentivar os bailes da Terceira Idade; 
n  Incentivar o Turismo específico para a Terceira Idade;  
n  Lutar por programas de saúde específicos para a Terceira Idade; 
n  Lutar por projetos que incentive os jovens a acompanhar a Terceira Idade; 
n  Incentivar as creches públicas destinadas aos idosos. 

 
 

              Gênero e Raça 
Apesar de estarmos em pleno século XXI existe ainda muita discriminação em relação ao gênero e raça em nosso País. 

Muitas mulheres sofrem violência física e moral sendo que, na maioria das vezes, a agressão parte do próprio marido ou 

companheiro. E por não terem um local de refúgio, como casas de abrigo, muitas mulheres acabam não denunciando o 

agressor. 

Outro problema é a falta de políticas públicas para a geração de trabalho e renda para a mulher carente ou chefe de família, 

pois o governo tucano parece só ter olhos para uma classe da sociedade, a elite. 

Além disso, os agentes de segurança do Estado de São Paulo estão despreparados e não conseguem lidar com  situações de 

crimes raciais, de violência doméstica e de gênero. 
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Propostas 

n  Defender políticas públicas em defesa da igualdade de oportunidades de gênero e de raça;  
n  Apoiar e criar mecanismos de combate à violência contra as mulheres;  
n  Incentivar projetos de geração de renda e de trabalho para a mulher carente e/ou chefe de família;  
n  Defender a manutenção e a implantação de casas abrigo às mulheres vítimas de violência;  
n  Lutar por uma educação não sexista e não discriminatória; 
n  Capacitar os agentes de segurança para o atendimento aos casos de violência doméstica,  gênero, raça e contra a 

infância e a juventude; 

 

Propostas já enviadas: 
 
Desenvolvimento econômico e geração de trabalho e renda; 
Participação cidadã e controle social; 
Educação 
Segurança Pública 
Saúde 
Juventude 

 
 

Propostas de outras áreas acesse o site:  www.siraque.com.br 

 

Acesse www.siraque.com.br  
Participe do Fórum de Debates, deixe sua opinião! 

 
                     Fale conosco:     siraque@siraque.com.br 

 
Indique nosso boletim para um amigo(a)! 
Caso não deseje receber mais nosso boletim basta enviar uma mensagem escrevendo CANCELAR no subject (assunto) ou entre 
em contato conosco. 

 
 
 

 


