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Evento em Petrópolis marca                                                        
dia internacional dos direitos Humanos

A DUDH- Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que 
foi elaborado coletivamente por representantes de diversas instituições cul-
turais e jurídicas ao redor do mundo. Proclamado em 1948 na Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) como uma norma comum a ser alcançada por 
todos os povos, a declaração estabelece a proteção universal dos direitos básicos, leia-se : 
direitos humanos.

Há 68 anos era proclamada no dia 10/12 a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, motivo pelo qual hoje 
a data é lembrada internacionalmente. Sim, o ideal seria 
que não fosse preciso existir tanta luta pela garantia dos 
direitos básicos de todo indivíduo, mas uma vez diante da 
negligência de Estado e de uma realidade composta por 
injustiça  e discriminação é preciso lembrar e celebrar este 
movimento popular, no intuito de ampliá-lo ainda mais.

Em 2016 o dia aconteceu em um sábado e movimentou 
membros do CDDH-Petrópolis e parceiros em uma man-
hã e tarde repleta de ações solidárias:                                   pal-
estras, apresentações artísticas, exibição de docu-
mentário, momento para debate e um almoço 
coletivo foram algumas das atividades programadas. 

Aproximadamente 75 pessoas estiveram presen-
tes, entre eles parceiros da organização, represent-
antes das comunidades assessoradas pelo CDDH, 
professores, estudantes, representante do poder 
público e a população em situação de rua, grande 
responsável pelo clima de diálogo e emoção.

Na primeira parte das atividades foram realizadas 
as palestras do professor e biólogo Lucas Fraga, da
Escola Técnica de Enfermagem LABEST, que falou

sobre  Desenvolvimento Social e Saúde e  deAlex-
andre Goulart, psicólogo do Centro de Direitos Hu-
manos de Nova Iguaçú (CDH-NI), que já fez parte 
da equipe do CDDH e  aproveitou a ocasião para                                             
desconstruir alguns conceitos e preconceitos sobre 
as Drogas.   “Precisamos aprender a nos relacionar 
com as drogas, porque falar que as pessoas não po-
dem usá-las é, no mínimo, uma hipocrisia”, disse.

Declaração 

‘Coral da Rua’ : a voz que muitos não querem ouvir
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Ainda pela manhã foi realizada a apresentação 
do ‘Coral da Rua’, organizado por Silvia Moreira 
(CDDH) e composto por pessoas em situação 
de rua, que participam do projeto Pão e Beleza: 
Espaço de Cidadania, gerido pela organização.

À tarde foi exibido o documentário do professor 
Marco Aurélio Gonçalves sobre a tragédia ocor-
rida em 2011 no Vale do Cuiabá. Com 30 minu-
tos de duração “Para além das Moradias: Confli-
tos pós-tragédia no Vale do Cuiabá” traz como 
cena final a imagem da tocha olímpica passan-
do pela cidade de Petrópolis e sendo recebida 
por moradores da localidade com uma faixa que 
lembrava o tempo que se passou desde o ocor-
rido e o descaso permanente das autoridades.

Nesta segunda parte do evento ainda foi real-
izada a apresentação de todos os projetos geri-
dos atualmente pelo CDDH, atividade que contou 
com a participação de Sérgio Hammes, Juliane 
Souza, Carla Carvalho, Flávia Valadares e Daniele 
Linden, além das músicas executadas pelo Coral 
São Sebastião, regido por Maria de Lourdes Pis-
surno e composto por 13 idosos(as). O encerra-
mento ficou por conta das coreografias de street 
dance ensaiadas pelas pessoas em situação de 
rua do (P&B) com o professor Marcelo Cruz.

A todo tempo as atividades eram ‘interrompi-
das’ por demonstrações de afeto e gratidão por 
parte da população em situação de rua que par-
ticipa do P&B. Um motivo a mais para provocar 
a emoção que se tornou protagonista no evento. 

Satisfeita com a realização da atividade, Carla 
Carvalho, da coordenação executiva do CDDH, 
contou um pouco sobre a luta pelas garan-
tia de direitos e foi categórica : “A gente não 
pode permitir nenhum retrocesso de direitos...  

Evento em Petrópolis marca  dia internacional dos direitos Humanos

Apresentação dos Projetos do CDDH-Petrópolis

Coral do São Sebastião se apresenta durante o evento

Nossa Constituição Federal garan-
te isso.  Temos que lutar pela efetivação 
destes direitos que já estão garantidos”.

www.cddh.org.br

Documentário sobre Tragédia no Vale do Cuiabá é apre-
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CDDH lança projeto para beneficiar jovens em cum-
primento de medidas socioeducativas. Inserido no 
Edital “Juntos Contra a Violência”, do Fundo Brasil 
de Direitos Humanos, o Adole(Sendo) tem como ob-
jetivo principal contribuir para a formação do jovem 
que está em processo de responsabilização, indo ao 
encontro do que é proposto pelo próprio Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo- SINASE.

Através do estreitamento da parceria com o CREAS- 
Centro de Referência Especializado em Assistência So-
cial de Petrópolis, a iniciativa recém-criada irá oferec-
er oficinas pedagógicas a jovens em cumprimento de 
medidas socioeducativas em Petrópolis, bem como 
o relacionamento com as famílias de cada um deles.

Além destas atividades, o projeto irá contribuir para 
a continuação da pesquisa sobre a juventude mo-
radora das periferias locais, iniciada  pelo CDDH em 
2013, com o projeto ArticulAção.
 “O diálogo com os jovens e a manutenção do seus pro-
cessos de formação é algo que deve ser encarado como 
prioridade. Enquanto o Estado negligencia os direitos 
fundamentais da juventude  é preciso criar estratégias 
que busquem conter os danos causados por essa viola-
ção.’, conta Jean Costa , Coordenador do Projeto  Arti cu-
lação, também do CDDH e responsável pela iniciativa.

Em dezembro Jean participou do Encontro de For-
mação do Fundo Brasil, que aconteceu em São Paulo 
e reuniu lideranças e representantes de movimen-
tos sociais das mais diversas áreas. Para ele as ativi-
dades foram uma oportunidade incrível de articula-
ção e discussão sobre temas emergenciais, como a 
segurança institucional, dos militantes e defensores 
de direitos humanos, a cada dia mais ameaçada.

PROVITA  RIO ADOLE(SENDO)
No dia 30/11 a coordenação do CDDH- Petrópolis par-
ticipou a convite do Centro de Direitos Humanos de 
Nova Iguaçu (CDH- NI), do Seminário ‘PROVITA RIO- 
Proteger em Defesa da Vida Contra a Impunidade’, . 
O evento foi realizado pelo Conselho Deliberativo do 
Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ame-
açadas do Estado do Rio de Janeiro (CONDEL/RJ), e 
aconteceu no Centro Cultural Justiça Federal, no Rio.

Com o objetivo principal de esclarecer o funcionamento 
do Programa de Proteção à Vitimas e Testemunhas Ame-
açadas, o evento foi dividido em dois painéis: o primeiro 
sobre a mediação com o poder público e o segundo, 
concentrado nos temas transversais à sociedade civil.

O CDDH foi responsável pela gestão do Provita/Rio 
durante os anos de 2002 a 2014, época em que tra-
balhou para promover a efetivação de justiça e com-
bate à impunidade e violência, sem colocar este pro-
jeto como braço da política de Segurança Pública, 
mas a partir da perspectiva dos Direitos Humanos e 
com um trabalho de acompanhamento e atendimen-
to às vítimas, testemunhas e  familiares ameaçados.

Durante o Seminário representantes do CDDH para-
benizaram o CDH/NI pelo movimento de oportunizar 
à sociedade civil um espaço para contribuir e con-
hecer melhor os programas de proteção. Carla Carv-
alho, membro da Coordenação executiva do CDDH 
presente ao evento, destacou a importância sobre a 
análise e cuidado com o sigilo característico do Pro-
grama, como  algo que pode contemplar primordial-
mente os usuários sem comprometer as estratégias de 
ação da organização gestora  “Ficou claro que mesmo 
no caso do Provita podem ser formalizadas parcerias 
para dar maior visibilidade ao Programa e não deixar 
com a Instituição a responsabilidade de sua manuten-
ção quando o Estado não cumpre o seu papel”, disse.

*O Conselho Deliberativo do Rio de Janeiro é formado 
por diversos órgãos, incluindo a Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro, Defensoria Pública da União, 
Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro, o Centro dos Direitos Humanos da Di-
ocese de Nova Iguaçu, Justiça Estadual e Justiça Federal.
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O fórum sobre Medidas Socioeducativas, que aconte-
ceu  na sede do CDDH no dia 23/11,  foi sucesso de pú-
blico. Elaborado por membros do CDDH, em parceria 
com o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate 
à Tortura da Assembleia Legislativa do Rio de Janei-
ro (MEPCT), o evento intitulado ‘10 anos de Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo- Sinase’ é 
promessa de ser o primeiro de muitos sobre a temática.

Apesar da ausência de representantes dos setores 
da educação e do judiciário municipal, o debate con-
tou com a presença de integrantes do Conselho Tu-
telar do Centro e do CREAS- Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social da cidade, além 
de estudantes da Universidade Estácio de Sá (UN-
ESA) e da Universidade Norte do Paraná-Unopar.
Quase 90 pessoas  participaram da atividade 

Morte de jovens de Petrópolis                                                                                                                               
                                                                                                                                                              
Somente no último ano dois jovens petropolitanos mor-
reram cumprindo medidas de internação consideradas 
inadequadas . Os casos foram trazidos à tona pelos pal-
estrantes Fábio Simas, assistente social e Professor da 
Universidade Federal Fluminense (UFF) e Eufrásia Maria 
Souza das Virgens (Defensora Pública e Coordenadora 
da Coordenadoria dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente-CEDEDICA), que considera o cenário alarmante. 

A realidade da juventude petropolitana vem sendo 
analisada há mais de 3 anos por membros do CD-
DHe mais profundamente por integrantes do Pro-
jeto ArticulAção (CDDH), voltado especificamente 
aos jovens moradores de periferias da cidade. 

Neste contexto, a vasta condenação de adolescentes 
por crimes considerados leves  a cumprirem medidas 
de internação é vista como uma realidade que revela 
o projeto de extermínio de uma parcela específica da 
população. “Estamos falando de jovens pretos e po-
bres...Aqueles que a própria sociedade exclui... ”, escla-
rece Jean Costa, Coordenador do Projeto ArticulAção.
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Socioeducativo ou Militarizado?                     

Após visitar presídios e unidades de interna-
ção diveras vezes o professor Fábio Simas  lem-
brou,   durante  o evento, que o Sinase deveria ser
uma espécie de manual de regras de como aplicar as 
medidas socioeducativas, mas que, além de não ser 
seguido adequadamente, vem sofrendo uma série de 
ataques, principalmente a partir da campanha pela 
redução da maioridade penal. “ As condições em que os 
adolescentes privados de liberdade estão são as piores, 
o que, inclusive, viola o Sinase (...) O adolescente passa 
por muito mais violência no Degase ( ) do que o adulto”.

Culpabilização                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nesta mesma perspectiva há um dado  ainda mais 
alarmante que se estende à família. A cilpabilização 
dos pais, em especial das mães desses jovens, tam-
bém foi destaque durante o fórum. Eufrásia Maria é 
clara quando diz ‘ Não pensem que essas famílias tam-
bém não são culpadas junto com eles. ‘

Ainda no que tange ao papel dos familiares,  represent-
antes do Conselho Tutelar do Centro  da cidade enfa-
tizaram a importância das mulheres neste contexto e, 
em contrapartida, a realidade injusta em que vivem. 

Além do debate  foram realizadas interven-
ções artísticas pelo Coletivo de Musicaliza-
ção e Funk -Handaiuê, do Projeto ArticulAção 
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Diversidade Sexual e de 
Gênero 

Núcleo de Diversidade Sexual e de Gênero do CDDH 
foi oficialmente lançado no  dia 17/11, durante a 
última edição do evento ‘Diálogos CDDH’, que teve 
como tema  ‘Sexualidade, Gênero e Diversidade’.

A atividade gratuita aconteceu na sede do CDDH 
e foi idealizada pelos integrantes do  recém-
criado Núcleo, com o intuito de ampliar a dis-
cussão sobre o tema que gera polêmica e divide 
pessoas nas mais diversas composições sociais.

As justificativas que sustentam o preconceito são 
muitas e chegam a fazer uso de questões didáti-
cas, mas o resultado é sempre o mesmo: violên-
cia e dor. O encontro possibilitou a oportunidade 
do diálogo e do questionamento das narrativas que 
surgem a partir da discriminação e o desenvolvi-
mento de medidas que colaborem para a diminu-
ição da violência contra a comunidade LGBT´s- Lés-
bicas, Gays, Bisexuais, Transexuais e simpatizantes.

Através dos projetos que gere, a organização, assim 
como do núcleo em questão, busca contribuir para a 
garantia dos direitos nas sociedades a partir de dinâmi-
cas de reflexão e práticas coletivas como este evento, 
que contou com a participação Bruna Benevides, Pres-
idente do Grupo Transdiversidade de Niterói, Kakau 
Ferreira, que é integrante do Grupo Transdiversidade 
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