


PROJETO COTAS SIM!



MOVIMENTO AR

O Movimento AR foi criado em 30 e junho de 2020 e é uma mobilização voluntária, com

propósito de realizar mudanças e transformações sociais através de ações efetivas de

combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação racial contra negros. O movimento é

liderado pela Universidade Zumbi dos Palmares e pela Ong Afrobras e tem o reitor José

Vicente como principal representante nessa luta por mudanças.

Contamos com mais de 30 empresas apoiadoras, apenas de forma institucional, e cerca de

120 personalidade públicas, consideradas nossas embaixadoras.

Apresentamos um manifesto com dez metas a serem realizadas em até cinco anos focadas

na segurança, educação e trabalho para os negros. A primeira delas é justamente a

renovação das leis de cotas na educação e na administração pública.



Cotas SIM!

Totalmente alinhada com a Meta 01 do Manifesto

apresentado à sociedade em 30 de junho de 2020, o

Movimento AR apresenta o Cotas Sim, uma campanha

nacional pela renovação das leis de cotas raciais.

O Cotas Sim nasce com a proposta de apoio aos

Projetos de Lei em tramitação na Câmara e no Senado

Federal que visam colocar a pauta em votação com

urgência, uma vez que está previsto no artigo sétimo

da Lei 12.711/2012 um processo de revisão em dez

anos, o qual pode extinguir as cotas em 2022.

Adicionaremos também a necessidade de ampliação

no mesmo período, da cota de 20% para negros nos

concursos públicos da Administração Federal, que em

junho de 2024 também passará por uma revisão, de

acordo com a Lei 12.990/2014.

Para tanto criamos um abaixo assinado para apoiar

não apenas um Projeto de Lei, mas todos os que

estejam alinhados com a perspectiva de renovação das

cotas.



A importância do tema:

Esta revisão pode decidir o destino da mais impactante política pública de

combate ao racismo e promoção da igualdade racial de que se tem noticia em toda

história do país. Nas mãos dessa desafiadora e decisiva escolha politica, estarão

depositadas o progresso e continuidade da democratização, inclusão e

participação igualitária dos negros na sociedade brasileira, ou o retrocesso, a

exclusão, a apartação e o encerramento da primeira experiência de politica publica

de inclusão e valorização racial do estado brasileiro.



Existe um Brasil antes e depois das Cotas

O Segundo é bem melhor

O racismo e a discriminação atingem e produzem diretamente o grosso dos malefícios

contra os negros; mas, necessariamente, agride, limita, diminui, aparta, inviabiliza e

prejudica a todos: o individuo, à cidadania, à democracia, o estado democrático de direito, à

republica e o conjunto mais reluzente de nosso valores éticos. Por isso e para o bem geral da

nação, é imperativo que as cotas sejam renovadas. Sem a renovação das Cotas, promoção e

consolidação das demais medidas afirmativas públicas e privadas de combate ao racismo

contra os negros construídas nesses primeiros dez anos de vigência da lei, voltaremos a

estaca zero e todos perderão.

29 de agosto de 2022 é o prazo máximo para que um Projeto de Lei seja aprovado para

garantir, pelo menos, mais dez anos de cotas aos estudantes universitários negros

Durante os 15 meses entre o lançamento da campanha Cotas Sim! (13/5/21) e o dia 29 de

agosto de 2022, elaboramos um cronograma de ações a serem implementadas para auxiliar

a conseguir chegar às 1 milhão de assinaturas e a fazer uma pressão política nas

lideranças partidárias auxiliando assim, de forma legítima a necessidade da aprovação

desta política pública de extrema relevância para nosso País.



Como apoiar:

Sozinhos não conseguiremos realizar nenhuma mudança concreta para as vidas negras, por

isso, contamos com você e com sua empresa no sentido de compartilhar este abaixo

assinado entre os seus parceiros, colaboradores, fornecedores, familiares, seguidores, enfim,

a todas as pessoas que acreditam na luta pela equidade racial, pelo combate ao racismo em

todas as suas frentes.

Para conseguirmos viabilizar mais esta proposta estamos convocando dezenas de

instituições como sua, com representação empresarial, bancária, educacional, da saúde,

cultural, esportiva e agremiações para entrar nessa luta, pois, além da votação ocorrer num

ano eleitoral, é preocupante a forma com que o atual governo enfrenta o racismo. Para que o

Projeto de Lei seja apresentado no Senado necessitamos de pelo menos 1 milhão de

assinaturas.



O que faremos até 29 de agosto de 2022:

Outubro de 2021

- Dia 05 de outubro, realizaremos um evento de apresentação da ampliação do apoio a um maior

número de Projetos de Lei coerentes, sobre a renovação das cotas raciais;

- Lançamento do vídeo institucional para internet e para emissoras de TV com linguagem jovem, para

atrair os jovens;

- Criação de uma land page sobre o Cotas Sim para facilitar o acesso às informações.

- Vídeos de formadores de opinião apoiando a causa e convidando os seguidores a assinar a petição,

serão impulsionados nas redes sociais.

- Podcasts com personalidades públicas sobre o tema.

Novembro de 2021

- Lançamento da “Pesquisa de Cotas” – ainda em fase de elaboração mas que apresentará o cenário

das cotas no Brasil, sua importância, relevância e a necessidade para o Brasil;

- Retomada do Cotas Sim com debates na Virada da Consciência.

- Anúncio em jornais, revistas e site.

- Tema será trabalhado por meio de pautas na imprensa no Mês da Consciência Negra

- Ação de marketing digital incentivando torcedores dos times de futebol e agremiações de escola de

samba apoiadoras do Movimento AR a assinar o abaixo assinado.



21/03/22

- Seminário internacional, online, para o qual convidaremos personalidades brasileiras e

americanas para falar sobre o tema;

- Ação em Brasília junto aos líderes parlamentares apresentando e convidando para assinarem

o abaixo assinado Cotas Sim!

13/05/22

- Balanço de um ano do abaixo assinado Cotas Sim! com ação junto à imprensa no Senado,

em Brasília

- Nova campanha com anúncios em jornais, revistas e mídias sociais reforçando a necessidade

da votação e aprovação da PL

- Lives com personalidades apoiadoras da campanha Cotas Sim! debatendo a situação do PL

no Senado e do abaixo assinado.

Agosto de 2022

Como será nosso último momento para aprovação a renovação das cotas, faremos:

- Nova ação em Brasília junto aos líderes parlamentares apresentando o abaixo assinado Cotas

Sim!



COMO SUA EMPRESA E OU INSTITUIÇÃO PODE APOIAR:

• Auxiliando a divulgar nosso abaixo assinado Cotas Sim! junto aos seus pares,

colaboradores, parceiros, fornecedores e familiares;

• Compartilhando nos sites e informativos de sua empresa (newsletters, sites,

spotify, canal no youtube, veículos impressos) nossos materiais de divulgação

como vídeo, anúncio e podcasts.

Para assinar a petição acesse: www.movimentoar.com.br/cotassim

Em breve também no www.cotassim.com.br

http://www.movimentoar.com.br/cotassim
http://www.cotassim.com.br/



