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Apresentação 

 

Feira de Santana, por meio de seus gestores, sempre se mostrou preocupada 

com questões fundamentais direcionadas para promoção dos direitos humanos e da 

cidadania dos seus habitantes, seja por meio de leis, seja pela criação do 

Departamento de Promoção da Igualdade de Gênero, Igualdade Racial e Juventude, 

que desenvolve várias ações de promoção dos direitos humanos e da cidadania de 

diversas populações que tem seus direitos violados. 

Dando mais um passo no sentido do combate aos diversos tipos de 

discriminações sofridas por diferentes segmentos da sociedade feirense, a Secretaria 

de Desenvolvimento Social por meio do Departamento de Igualdade e suas divisões, 

empreendeu a criação e a implantação do Centro de Referência de Promoção aos 

Direitos Humanos (CRPDH), como um meio de efetivação da Diretriz 2 do Programa 

Nacional dos Direitos Humanos (PNDH-3) que prevê o “fortalecimento dos direitos 

humanos como instrumento transversal das políticas públicas e de interação 

democrática.” Nesse sentido, o CRPDH tem como objetivos a ampliação da cidadania 

e o aprofundamento da participação popular no município de Feira de Santana ao 

integrar serviços e ações de participação social, promoção e defesa dos Direitos 

Humanos. 

O CRPDH é um espaço de integração de serviços e ações voltadas a defesa e 

a promoção dos Direitos Humanos, onde os cidadãos e as organizações sociais 

podem acessá-lo de modo a participar de articulações, encaminhamentos e em apoio 

a demandas voltadas para práticas de cidadania e/ou casos de violações de Direitos 

Humanos. 

De modo mais suscinto, podem ser destacados os seguintes objetivos do 

CRPDH: 

• Alinhamento e efetivação das diretrizes e objetivos da Política Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH-3) 

• Criação de procedimentos para os encaminhamentos e orientações dos 

serviços de Proteção de Direitos Humanos pulverizados em uma série de programas 

e serviços. 
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• Capilarizar a atuação de Direitos Humanos em Feira de Santana. 

• Ter um equipamento centralizado de referência para a população e as 

organizações sociais do campo e da cidade, que integre serviços e ações de 

promoção, proteção e participação social em Direitos Humanos. 

• Colocar-se como mecanismo de defesa, promoção e acesso à justiça. 

• Ser uma Casa de Encontro, de convivência entre pessoas e movimentos 

sociais do campo e da cidade, visando à humanização, à emancipação, à 

transformação social, construindo realidades mais justas e igualitárias. 

• Estimular a participação social, o debate sobre cidadania, influenciando 

positivamente a conquista dos direitos individuais e coletivos. 

• Levantar e examinar os tipos e impactos das violações de direitos, bem como 

os atores sociais e as experiências populares de luta pela efetivação dos Direitos 

Humanos. 

• Evitar as sobreposições de programas e serviços atualmente ofertados e outros 

programas da assistência social e da saúde com vistas a otimizar recursos públicos. 

 

Estrutura 

 

O Centro de Referência de Promoção dos Direitos Humanos é composto por 

04 núcleos: 

Núcleo de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa 

As ações e serviços do núcleo são voltadas para assegurar os direitos dos 

idosos, buscando desenvolver a prevenção das violações, a promoção da cidadania, 

integração e monitoramento, tendo uma participação efetiva na sociedade. Além de 

orientação qualquer vítima de violação de direitos, prestamos atendimento social, 

jurídica, psicológica e ao idoso e familiares. Tendo como parâmetro norteador das 

ações do núcleo para além do PNDH-3 os documentos do Estatuto do Idoso, Política 

Municipal de Atenção ao Idoso no município de Feira de Santana. 
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Núcleo de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

As atividades deste núcleo serão direcionadas para efetivar os direitos das 

pessoas com deficiência de Feira de Santana Bahia. O público prioritário são pessoas 

com todos os tipos de deficiência. As ações desenvolvidas têm como foco sensibilizar, 

articular, promover, defender e acompanhar as violações de direitos humanos das 

pessoas com deficiência no que tange as Políticas de Educação, Trabalho, Saúde, 

Esporte, Lazer, Cultura e Transporte. Sendo assim, têm-se como parâmetro as ações 

do Núcleo para além do PNDH-3, as legislações: Constituição Federal de 1988, 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Programa Viver Sem Limites. 

 

Núcleo de Promoção dos Direitos da população LGBTQIA+ 

O Núcleo de Promoção dos Direitos da população LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais, Agêneros e Assexuais) tem como objetivos a 

promoção de diversas ações voltadas para a prevenção de violações de direitos e 

violências, promoção dos direitos, proteção, acolhimento de pessoas LGBTQIA+, 

principalmente em situação de vulnerabilidades, assim como à implementação e 

implantação de Políticas Públicas que assegurem a justiça social e busca da 

igualdade/equidade, para garantia do respeito à diversidade, à dignidade e o 

empoderamento dessa população no município de Feira de Santana. 

O Núcleo também trabalha na perspectiva da articulação, fortalecimento e 

mapeamento da rede de proteção nos mais diversificados espaços, que envolvem 

órgãos de justiças, outros organismos governamentais e não governamentais, 

também as instituições de ensino superior, organizações da sociedade civil e outras 

que atuem com desenvolvimento de comunidade, desenvolvimento de pesquisas, 

construindo parcerias, com o finalidade de aumentar os envolvidos no enfrentamento 

das diversas formas de preconceitos, discriminações e violências, além de realizar 

estudos, diagnósticos e criação de instrumentos sociais para a caracterização dessa 

população, que balizem as ações do Núcleo a partir dos dados coletados. 

Na prática as ações desenvolvidas pelo Núcleo serão as mais diversas, entre 

elas destaca-se a formação para diversificados públicos (profissionais, usuários do 

núcleo, representantes do movimento social entre outras) através da realização de 
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oficinas, workshops, seminários, reuniões, debates, entre outros. Salientamos 

também o desenvolvimento de ações na perspectiva de intervenções com visitas a 

locais estratégicos em espaços públicos e privados. Realização de Campanhas com 

temas diversificados visando a promoção dos Direitos, prevenção e empoderamento 

dessa população, através dos meios de comunicações diversos e mídias sociais. 

Por fim, destacamos que o núcleo se propõe acolher e acompanhar casos de 

LGBTfobia quando assim demandado, prestando acolhimento necessário com toda 

equipe multiprofissional que integra o CRPDH sempre em articulação com outros 

profissionais da Rede de proteção, saúde, educação, jurídica, etc. 

 

Núcleo de promoção dos direitos da Igualdade Racial 

As ações e serviços desse núcleo são voltadas para a efetivação da igualdade 

racial na cidade de Feira de Santana. Ele tem como público-alvo a população negra, 

os indígenas, os povos e comunidades tradicionais e o povo Romani (mais conhecidos 

como ciganos). Sendo assim, ele é voltado não só para o combate dos casos de 

racismo, de violação das liberdades identitárias, étnicas e religiosas, mas também 

para a articulação e criação de instrumentos sociais e políticos que potencializem a 

igualdade racial. Dito isto, como ponto de partida e parâmetro norteador das ações do 

núcleo para além do PNDH-3 estão os seguintes documentos: Plano Decenal de 

Promoção da Igualdade Racial, Estatuto da Igualdade Racial, Plano Estadual da 

Década Afrodescendente na Bahia, Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. 
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Contato 

 

Para mais informações sobre o CRPDH, segue abaixo a lista de contatos do 

equipamento: 

Atendimento: (75) 3226-5245 

Centro de Referência de Promoção dos Direitos Humanos 

crpdireitoshumanos.sedeso@pmfs.ba.gov.br 

Raul Bandeira (Coord. Geral); 

Núcleo de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

npdpessoacomdeficiencia.sedeso@pmfs.ba.gov.br 

Jocinea Magna (Coord. do Núcleo); 

Núcleo de Promoção dos Direitos da Igualdade Racial 

npdigualdaderacial.sedeso@pmfs.ba.gov.br 

June Alfred (Coord. do Núcleo); 

Núcleo de Promoção dos Direitos LGBTQIA+ 

npdlgbt.sedeso@pmfs.ba.gov.br 

Jaqueline Vieira (Coord. do Núcleo); 

Núcleo de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa 

npdpessoaidosa.sedeso@pmfs.ba.gov.br 

Sheila do Carmo (Coord. do Núcleo). 
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