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seis anos na organização e acompanhou diversas ações 

da organização para atender às demandas destas pes-

soas em situação de vulnerabilidade. “Na época em que 

existia o Pão e Beleza, eu trabalhava como voluntário e 

me identifiquei com a causa. Eu acredito no trabalho e 

por isso continuei. O mais difícil, que é estabelecer o vín-

culo com essas pessoas, o CDDH já faz. Mas quando 

chega o momento de atender às dificuldades concretas 

de saúde e de família, a gente não tem como atuar. Fa-

zemos trabalhos assistenciais através da equipe do CR-

DH- RJ, que hoje são fundamentais.”, afirma Sidnei. 

‘Preguiçoso’, ‘folgado’ e ‘sem vergonha’: estes são al-

guns dos termos pelos quais  as pessoas em situação de 

rua costumam ser chamadas por parte da sociedade. 

Mas o que será que leva a maioria a esta situação? Os 

motivos são diversos e vão da dependência química e 

transtornos mentais ao desemprego e problemas de rela-

cionamento familiar.   

Entre as principais demandas destas pessoas, quando 

procuram o CDDH– Petrópolis, estão a comida, o traba-

lho e o auxílio à saúde. Segundo Sidnei, apesar da comi-

da ser sempre a primeira 

solicitação é também, a 

mais fácil de ser solucio-

nada, já que é comum 

pessoas doarem alimento 

pelas ruas. “Muitos pe-

dem emprego também, 

mas a maioria tem pro-

blemas com álcool ou 

limitações mentais. Faze-

mos atendimentos, mas 

várias questões, princi-

palmente as relacionadas 

à saúde, vão além do 

serviço que o CDDH po-

de oferecer hoje”, comen-

ta o Educador. 

De acordo com integrantes da organização, a falta de 

continuidade e de um trabalho multidisciplinar na cidade, 

por vezes, compromete as  ações já realizadas.                   

                                              (*Continua na Página 4*)                                                            

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópo-

lis (CDDH) realiza a cada ano, em média, 700 atendi-

mentos a pessoas em situação de rua. Mas o trabalho 

de assistência a este público já foi muito mais abran-

gente e hoje se resume, apenas, ao oferecimento de 

serviço de higiene pessoal (banho) e encaminhamento 

para outros locais, como o abrigo municipal, em Petró-

polis. 

Em 2004, o atendimento a essas pessoas era o ‘forte 

da casa’, com as ações previstas no projeto Pão e Be-

leza, que oferecia aos excluídos sócio- economicamen-

te acesso a uma rede de serviços sócio-educativos, 

que incluíam atendimento social, apoio  psicológico, 

assessoria jurídica, cultura, lazer, oficinas pedagógi-

cas, além de refeições nutritivas e um espaço para 

serviços de higiene pessoal, corte de cabelo e barba.  

O projeto funcionava através de parcerias estabeleci-

das ao longo dos anos, mas, em 2012, chegou ao fim 

o último financiamento que arcava com os custos do 

projeto. Desde então, as ações previstas para o Pão e 

Beleza estão suspensas. Em Petrópolis existe apenas 

um abrigo municipal (NIS), administrado pela SETRAC 

( Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidada-

nia), mas, segundo Carla Fernandez, coordenadora do 

Centro de Referência em Direitos Humanos do Rio de 

Janeiro (CRDH-RJ), não é suficiente para atender à 

realidade de Petrópolis, completa. 

Em 2013, as mortes de pessoas em situação de rua no 

município de Petrópolis chamaram, ainda mais, a aten-

ção da equipe do CDDH Petrópolis para a necessidade 

de um trabalho mais abrangente. “É uma preocupação 

que nós temos, pois essas pessoas acabam saindo do 

abrigo por algum motivo. Além disso, não existem  

Centros de Referência para População de Rua, os 

chamados ‘Centros-POP´ no município. Espero que, 

quando forem criados, o atendimento a essas pessoas 

passe a ser mais integrado com outras políticas, pois a 

proposta destes Centros é realizar ações que estimu-

lem a autonomia e participação social”, afirma a coor-

denadora. 

O CDDH Petrópolis conta hoje com um Educador Po-

pular, dedicado especificamente ao atendimento às 

pessoas em situação de rua. Sidnei Hãn trabalha há  

 EM SITUAÇÃO DE RUA 

“Às vezes eu sinto que estamos 
enxugando gelo, mas se conse-
guimos salvar uma pessoa já vale 
a pena”.  (Sidnei Hãn)) 



‘Aula aberta’ marca o fim da                  

2ª edição do Curso de Direito Social  

No último dia 07/12 o CDDH- Petrópolis, através dos projetos 

Assessoria Jurídica Popular e Centro de Referência em Direitos 

Humanos do Rio de Janeiro (CRDH-RJ), realizou um evento de 

encerramento do Curso de Direito Social e Assessoria Jurídica, 

que contou com uma aula, aberta ao público, com o professor, 

escritor e integrante da Coordenação Nacional do MST 

(Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), Ademar Bogo. 

Esta foi a 2ª edição do curso que, ao todo, teve duração de qua-

tro meses, com aulas nos municípios de Teresópolis e Petrópo-

lis. Foram mais de 100 inscritos, muitos presentes neste último 

encontro.Ademar Bogo falou sobre “Valores de uma prática mili-

tante” e emocionou o grupo com os relatos e histórias versifica-

das. O professor, que nunca tinha visitado Petrópolis,  agradeceu 

a oportunidade de participar do evento e, após a fala, abriu espa-

ço para a manifestação do público. “Embora seja professor de Filosofia do Direito, nunca havia participado de uma 

atividade de curso de Direito Social”, comentou. 

Entre aplausos e sugestões de mudança, os alunos do curso 

realizaram um bate-papo enriquecedor. Ao final do evento, 

cada um registrou as opiniões em um formulário, que servirá 

de base para a elaboração da 3ª edição do curso que, segun-

do Hailton Pinheiro (Assessoria Jurídica), deverá acontecer 

em 2014. “Este não é um curso de formação de juristas, e um 

dos objetivos era a promoção do espaço de encontro”, com-

plementa.De acordo com Francine Damasceno e Carla Fer-

nandez, organizadoras do curso,  um dos grandes desafios é 

identificar as necessidades e as situações em que podemos 

usar cada ferramenta de ação. “Ao longo dos anos fomos 

construindo a nossa legitimidade e, assim, estamos podendo 

contribuir mais.”, afirma Francine. 

Curtinha 
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“Se uma parte vive bem e outra parte vive mal, é por-

que existe um crime. Nós não fomos condenados a 

viver mal” (Ademar Bogo).  

     Turma de Direito Social e Assessoria Jurídica– 2013 

FÓRUM MUNDIAL DE DIREITOS HUMANOS  

No último dia 12/12 a equipe do Centro de Referência 

em Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro 

apresentou trabalho no Fórum Mundial de Direitos 

Humanos, que aconteceu de 10 a 13 de dezem-

bro,em Brasília-DF.  

O trabalho apresentado constou como atividade auto-

gestionada do Fórum Mundial, isto é, promovida pelas 

entidades e instituições que participaram do comitê 

organizador do evento. 

Sob o título: “Memória e Verdade: o que a sociedade 

brasileira tem a ver com isso?”, o texto abordou a 

questão da Justiça de Transição no Brasil, sua ênfase 

no resgate da Memória e da Verdade como  direito 

 fundamental, e a atuação do Centro de Defesa de Direi-

tos Humanos na implementação do Programa Nacional de 

Direitos Humanos, no eixo VI (Memória e Verdade). 

A apresentação da equipe reuniu diversos atores interes-

sados no tema, tais como os membros da Comissão da 

Verdade da UNB, representante da Comissão de Mortos e 

Desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (SDH), Membros do Comitê 

Carlos de Ré (Rede Brasil MVJ) e de representante da 

Comissão da Verdade de Ipatinga. 

Confira na próxima edição: matéria completa 

sobre a participação do CRDH-RJ no Fórum Mun-

dial de Direitos Humanos. 
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FLORESCER celebra a formatura 

da turma de 2013 

No último dia 12/12 foi realizada a formatura da turma de 2013 do projeto Florescer. Este ano 23 jo- 

vens concluíram o curso de formação, que teve duração de nove meses. 

Entre as oficinas realizadas  nos meses de curso destacam-se psicologia, história, língua portuguesa, 

ecologia e Direitos Humanos. Esta é a 15ª turma que se forma no projeto e, em 2014, estão previstas 

novas atividades voltadas para a formação 

sócio-política-ambiental, de jovens que 

moram em comunidades de Petrópolis. 

O Projeto Florescer faz parte da história do 

próprio Centro de Defesa dos Direitos Hu-

manos de Petrópolis (CDDH). Hoje a 

equipe é composta por 15 pessoas, entre 

educadores e monitores de diversas áreas 

de atuação. São professores, psicólogos, 

artistas e pesquisadores, além do maestro 

que rege o Coro da instituição, formado por 

jovens remanescentes do projeto. 

Em 2014 o Florescer pretende ampliar os 

núcleos de trabalho, inaugurando inclusive um deles, na comunidade do bairro Independência. A-

crescida de novos educadores, a equipe contará ainda com a elaboração de mais oficinas e eventos 

voltados para o publico jovem.  

No dia da cerimônia, além dos parentes e integrantes do CDDH, marcaram presença ex– participantes 

do projeto. Jovens como Jeferson do Nascimento, que fez parte da primeira turma do Florescer, no ano 

de 1997, e hoje é funcionário da instituição.  “É muito emocionante para mim, assistir à formatura de 

novas turmas, porque me traz à lembrança a minha e tudo o que eu recebi… Na minha formatura 

fizemos uma apresentação de teatro e eu fiz algumas participações”, relembra Jeferson.  Ao final do 

evento os formandos integraram o Coro Nheengarecoporanga, conhecido como Coro do CDDH, e am-

pliaram o trabalho afinado, desenvolvido há anos pelo maestro Carlos Eduardo Fecher. 

 

 

 

CDDH Petrópolis 

Durante a cerimônia, os jovens da turma de 2013 do projeto Flo-
rescer  homenagearam aos educadores e monitores. 

Rafael Coelho falou sobre o poder  dos jovens  na so-
ciedade  e agradeceu aos envolvidos no projeto. 

O evento foi realizado no Colégio Santa Catarina, em 
Petrópolis, que  apoia, habitualmente, as ações do CDDH
– Petrópolis. 



 

PERFIL: As Estagiárias  

Amanda Ventura 

Amanda Ventura, 28, se forma em Servi-

ço Social neste mês de dezembro, mas 

já tem muita experiência adquirida na 

profissão. A mãe do pequeno Murillo, de 

1 ano e 4 meses, é estagiária de serviço 

social do CRDH-RJ desde abril, e tam-

bém trabalha em uma faculdade da cida-

de. Houve um tempo em que a petropoli-

tana precisou de três empregos para se 

manter, mas disposição é a palavra de 

ordem na sua vida. Amanda conhece 

muito bem os projetos desenvolvidos 

pelo CDDH. Aos 17 anos  entrou para o 

Projeto ‘Florescer’, como jovem assisti-

da, e depois fez parte do ‘Filhos da Terra’. Nas dinâmicas de que participou, 

desenvolveu o interesse pelo teatro e já realizou vários trabalhos artísticos 

com a equipe. O processo de seleção para ocupar a vaga de estagiário de 

Assistência Social do CRDH-RJ  foi uma oportunidade de reencontro. “No 

vídeo institucional exibido na seleção havia várias fotos minhas, participan-

do de atividades. Acho que o meu conhecimento sobre a instituição foi um 

diferencial. Decidi fazer Serviço Social a partir da vivência que tive aqui no 

CDDH. O que eu recebi fez com que eu me identificasse com a profissão. 

Já fiz outro estágio , mas eu gosto mesmo é da área de direitos humanos. A 

equipe aqui é bem integrada, parece que todos têm o mesmo ideal e isso 

ajuda muito na relação”, conta Amanda. 

 

Núbia Fernanda Oliveira 

Núbia Fernanda Oliveira tem 32 anos e é 

Estagiária de Serviço Social do CRDH –RJ 

desde abril de 2013. Nascida em Petrópolis, 

a futura Assistente Social já teve outras ex-

periências profissionais, inclusive trabalhou 

como captadora de doadores de sangue por 

mais de um ano. Decidiu deixar o emprego 

para se dedicar ao estágio e aos estudos. 

Núbia realiza atendimentos e contribui nas 

análises e pesquisas, além de participar dos 

eventos promovidos pelo projeto. Acredita 

que é preciso se dedicar inteiramente ao que 

se pretende alcançar, garantindo que o co-

nhecimento adquirido na faculdade seja, de 

fato, colocado em prática. Ela diz: “Se esti-

vesse trabalhando em outro lugar acabaria 

fazendo tudo superficialmente, e eu acho que as coisas devem ser bem fei-

tas... Na teoria é tudo bem diferente, temos que vivenciar na prática e ela é 

bem melhor... Muita gente não conhece seus próprios direitos e eu escolhi a 

profissão porque acho que é muito importante as pessoas conhecerem 

quais são os seus direitos”. 

Quem é quem 
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Isto é, uma organização passa 

o caso para outra e, neste processo, 

as dificuldades de cada pessoa ad-

quirem proporções ainda maiores.  

Segundo Sidnei, a necessidade de 

um trabalho contínuo é latente. “O 

que eu vejo é que não há um traba-

lho que vai até o final. Um governo, 

às vezes, começa um bom trabalho: 

depois de quatro anos entra outro 

governo, que interrompe tudo. Por 

isso que nós, aqui no CDDH, faze-

mos questão de oferecer cuidado e 

ter cuidado no processo de atendi-

mento”. Ainda de acordo com o edu-

cador, é importante realizar um tra-

balho personalizado, e toda aborda-

gem deve ser estratégica.  Em al-

guns casos, sugerir internação, por 

exemplo, pode ser a forma mais rá-

pida de perder o contato com o indi-

víduo. “Para muitos o abrigo é a me-

lhor opção, para outros não é. Algu-

mas vezes, nós conseguimos achar 

a família, mas isso nem sempre é a 

solução”, acrescenta Sidnei. 

No período de final de ano é possí-

vel observar uma diminuição da pro-

cura pelos serviços do CDDH- Petró-

polis, voltados para a população em 

situação de rua. De acordo com Sid-

nei, essas pessoas deixam de vir por 

algum tempo, porque conseguem 

trabalhos temporários, como os cha-

mados ‘flanelinhas’. “Eles ficam na 

rua direto, com medo de perder uma 

oportunidade”, frisa o Educador. É o 

momento de repensar as estratégias 

de ação e procurar parcerias.  

Sidnei conta que já viu muitos casos 

de recuperação, a partir do trabalho 

realizado pela organização. São eles 

que justificam  a referência que o 

CDDH representa hoje, para esta 

população. “Às vezes eu sinto que 

estamos enxugando gelo, mas se 

conseguimos salvar uma pessoa já 

vale a pena.  Se eu, que já estou 

fazendo tão pouco, parar, imagina 

como vai ficar?”, finaliza Sidnei. 

EM SITUAÇÃO DE RUA 
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Entre os Muros da Escola 

O drama francês Entre os muros da escola (2008), dirigido por Laurent 

Cantet, conta a história real vivida por um professor e seus alunos em uma 

escola pública, localizada na periferia parisiense. 

Em uma sala de aula, um professor francês, branco, tenta ensinar e es-

timular os jovens alunos que, imersos em conflitos e na diversidade cul-

tural, desafiam de forma brutal o próprio direito à educação. 

 Sem muita consciência da história do país, os alunos iniciam um processo 

de questionamento  duro e emocionante. O filme instiga à reflexão sobre 

os processos de ensino e aprendizado, as diferenças sociais e o poder da 

voz.  

Ficha técnica: (Entre les Murs), Drama, França, 128min, 2007. Direção 

Laurent Cantet. 

 Vale a pena 
 Sugestões do CRDH-RJ para você 

 EXPEDIENTE 

 

 

Jornalista Responsável:  

Juliana Oliveira (Mtb: 26755RJ)             

                                                                              

Contato:     crdhpet2@gmail.com  

Rua Monsenhor Bacelar, 400– Centro             

 Petrópolis– RJ 

22422462 / 22423913 

Acesse:     www.cddh.org.br  

 

 

   http://www.facebook.com.br/referenciarj 

http://www.facebook.com.br/cddhpetropolis 
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Cinema 

Desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano No-

vo repleto de realizações. 

Que no ano de 2014, continuemos com nossos 

objetivos de luta em prol de uma sociedade 

mais justa.  

(Equipe CRDH-RJ) 

BOAS FESTAS! 


