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Caravana da Justiça beneficia moradores de Narandiba
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O mutirão realizou importantes serviços gratuitos como emissão de RG, CPF, Carteira de Trabalho,
Certidão de Nascimento e Casamento.

A sétima Caravana da Justiça Social deste ano aconteceu hoje (13), no Centro Social Urbano de
Narandiba (CSU). Uma ação da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social
(SJDHDS) que leva mais cidadania para a população local. O mutirão realizou importantes serviços
gratuitos: emissão de RG, CPF, Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento e Casamento, Passe
Livre Intermunicipal para pessoas com deficiência, atendimentos do Procon e reconhecimento de
paternidade. Além disso, cadastro no Programa Identidade Jovem (ID Jovem), CadÚnico e
atendimento ao Bolsa Família integraram a oferta de serviços.
Segundo Cezar Lisboa, secretário interino da SJDHDS, a Caravana é um mutirão de esforços para
levar diversas ações nas áreas de assistência social, jurídica, direitos humanos, cidadania,
acessibilidade, saúde e documentação civil básica. “Tudo isso é importante para fortalecermos as
ações de políticas públicas e torná-las mais acessíveis a um público socialmente carente, unindo
esforços e criando parcerias para intensificar cada vez mais as ações”, explicou.
O dia também contou com uma série de serviços de promoção e prevenção à saúde, de assistência
jurídica, estética e beleza, protagonismo juvenil e atividades educativas, tudo para fortalecer o
acesso a garantia de direitos. “Uma ação como esta, voltada para comunidades vulneráveis,
aproxima cada vez mais os cidadãos da assistência social do Governo do Estado. Fortalece a
autoestima, traz dignidade e a praticidade em adquirir a documentação no próprio bairro”,
esclareceu Claudia Rejane, coordenadora do CSU.
Mais de 650 atendimentos foram realizados. “Hoje o CSU está mais cheio do que nunca. É muito
gratificante para nós atendermos a todos que chegam aqui. Por isso, a Casa da Cidadania continua
firme na parceria com o CSU Narandiba”, disse Adriana Almeida, coordenadora da Casa da
Cidadania.
Ainda integraram a programação workshops para cuidadores de idosos, diálogos com o público
LGBT, debates sobre a prevenção de doenças, oficinas de turbante, apresentações artísticas e
aferição de pressão arterial.
Também marcaram presença no mutirão a equipe da Coordenação de Políticas para a Juventude
(Cojuve/SJDHDS), Jabes Soares, Caruso Costa e a assessora técnica da SJDHDS, Ana Vilas Boas.

http://www.justicasocial.ba.gov.br
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