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CDDH PETRÓPOLIS – BREVE HISTÓRICO

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis foi criado em 1979,
com a finalidade de realizar, apoiar, assessorar e orientar iniciativas que contribuam
para a concretização dos Direitos Humanos nas sociedades.
Inspirado no lema “servir à vida”, o CDDH nasceu do movimento de um
pequeno grupo de religiosos, que se reunia com o intuito de agregar a fé ao
compromisso social. Leonardo Boff, filósofo, escritor e defensor da teologia da
libertação, é um dos fundadores da organização, da qual hoje é o presidente. A
instituição atua como multiplicadora de denúncias nos casos de violação de direitos
na sociedade e seus membros trabalham pela defesa dos que vivem à margem, dos
excluídos socioeconomicamente.
O CDDH surgiu em uma época de grande fecundidade dos movimentos
populares no Brasil e na América Latina, tais como as centrais sindicais e a central
de movimentos populares. Ao longo desses 40 anos de história, a organização se
faz presente na formação de vários grupos, movimentos sociais e associações,
buscando articular os direitos civis, políticos e socioeconômicos através da
realização de programas e projetos no município de Petrópolis.

PROJETO PÃO E BELEZA — ESPAÇO CIDADÃO

O projeto Pão & Beleza, desenvolvido pelo CDDH,
iniciou suas atividades no ano de 2004, como instrumento de
enfrentamento à fome e à vulnerabilidade social. Criado com
objetivo

principal

de

promover

acesso

a

serviços

socioassistenciais e socioeducativos iniciou-se com a oferta de
oficinas de formação sócio-pedagógica, de alfabetização e profissionalizantes,
identificando e cadastrando a população atendida, e também oferecendo serviços

3

como: cortes de cabelo e barba; doação de roupas e cestas básicas; atividades
culturais de diversos tipos e auxílios gerais em momentos de dificuldades.
O Projeto, com capacidade para realizar até 300 atendimentos diários,
oferecia uma refeição de qualidade, acesso ao banho e ao corte de cabelo.
Associado, ainda, a uma rede de serviços que contou com atendimento jurídico,
psicológico e social. A contrapartida do usuário, além do valor simbólico de R$ 1,00
para o almoço, era a participação nos grupos de referência, tendo como objetivo o
resgate da autoestima, a sensibilização para as mudanças e o fortalecimento e/ou
resgate dos laços afetivos e sociais.
O projeto operou na linha de frente da segurança alimentar e nutricional de
populações empobrecidas, como também no apoio sócio-pedagógico a populações
em vulnerabilidade social, estejam elas institucionalizadas ou em situação de rua.
Com este objetivo, contou também com uma cozinha comunitária, que oferecia
refeições à população em situação de rua.
Em 2007 o CDDH dá início a um processo que buscou articular, em forma de
rede, as demais instituições e grupos municipais que desenvolviam ações junto à
POPRUA, chegando a realizar em 2008 o I Seminário Petropolitano sobre a
POPRUA. A partir de meados de 2008, o projeto encerrou as atividades de
alimentação e manteve apenas vínculo com a SETRAC – Secretaria de Trabalho,
Assistência Social e Cidadania do Município de Petrópolis, para acompanhamento
pedagógico e oficinas no Núcleo de Integração Social.
A partir de 2010, o CDDH, por conta da experiência com Segurança
Alimentar e Nutricional, foi convidado a fazer a execução do projeto Cozinhas
Comunitárias nas comunidades Madame Machado, Retiro e Duarte da Silveira,
servindo, em cada cozinha, 100 refeições diárias na mesma perspectiva do projeto
original, ou seja, a utilização da alimentação como porta de entrada para os
beneficiários em oficinas de direitos humanos, cidadania, geração de renda,
assistência social, saúde, entre outros temas. Este projeto, em parceria com a
Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania do Município foi executado
até dezembro de 2012.
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A Associação da Parceria de Petrópolis com Cidades Solidárias, que
arrecada doações em Bonn e Potsdam na Alemanha, conseguiu recursos para a
manutenção de 01 voluntário (com ajuda de custo) para atendimento à demanda de
higiene da população em situação de rua do município e este foi o único valor que
manteve o projeto durante 2014 e 2015. Em 2014 foram 1173 atendimentos a
beneficiários, de forma precária, com o recurso anual de R$ 11.100,00 sendo que,
deste valor, retiramos a aquisição de uma máquina de lavar roupas, a qual era
necessária à higiene das toalhas de banho ofertadas aos usuários.
Em 2016, foi possível a ampliação do projeto. Tal iniciativa que beneficiou
população em situação de rua no município de Petrópolis expandiu as atividades a
partir de 21/03/2016, com um evento de lançamento desta nova proposta de
atuação do projeto. Idealizado e gerido pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos
de Petrópolis (CDDH) e com base na Política Nacional para a População em
Situação de Rua (Decreto nº 7053 de 23 de dezembro de 2009), o Projeto Pão e
Beleza - Espaços de Cidadania expandiu o atendimento à População Adulta em
Situação de Rua, com o auxílio financeiro do SESI - Conselho Nacional.
Projeto Pão & Beleza – espaço cidadão – vem como uma nova porta de
entrada / via de acesso ao CDDH. Garantimos o acesso ao banho, troca de roupas e
higienização de maneira geral, com o desafio permanente de não permitir que o
Projeto sucumbisse à trama meramente assistencial.
O Projeto pretendeu reduzir os índices de exclusão social, encaminhando os
usuários para equipamentos públicos a fim de amenizar sua situação de fome, ao
mesmo tempo em que têm acesso à educação, à cultura, à saúde, à abertura de
perspectivas de vida, à possibilidade de trabalho, à solidariedade. O espaço
institucional funcionou de segunda a sexta-feira, de 9h as 18 h, fornecendo até 60
atendimentos diariamente, que inclui serviços de apoio educacional, social e cultural.
Cumpre notar que o Pão & Beleza tem um diferencial em relação a outras
iniciativas semelhantes: é um espaço de convivência, de oportunidade de
mudanças, de reinserção e de resgates diversos e de vários outros serviços,
visando uma inclusão social e cultural e restaurando vínculos. Buscamos saciar a
necessidade de educação e cultura, para que o indivíduo possa criar condições de
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superar suas necessidades pelo próprio trabalho e criatividade. Nossa perspectiva,
além dos atendimentos e dos encaminhamentos, é de que os grupos de convivência
proporcionem através das mais diversificadas atividades, uma percepção de mundo
e de capacidade criativa destas pessoas, favorecendo sua autoestima e
possibilitando sonhos antes impensados para sua “existência restrita a condição
subumana”. Foi um projeto pensado, cuidadosamente e esteticamente, sobretudo
para a população mais excluída, que vive nas ruas. Mas se o Projeto começa
garantindo um direito básico, a alimentação, direito inalienável de todos, sem a qual
ninguém pode viver, ele pretende ir muito além disso. Pão & Beleza é dignidade,
inclusão, reconhecimento, autoestima elevada, possibilidade de criação, relação,
consciência crítica, direito de pensar e escolher.
No final do ano de 2016, recebemos uma carta do Conselho de SESI
informando que deveríamos suspender as atividades e que não mais iriam financiar
o projeto. Isso não aconteceu somente com o projeto do CDDH. O Sistema S
interrompeu o financiamento com muitos outros projetos sociais devido ao cenário
político e econômico brasileiro. Encaminhamos uma carta à prefeitura de Petrópolis,
informando o ocorrido e as atividades do projeto seriam suspensas. Porém, o
governo municipal não tomou nenhuma medida em relação a essa situação.
Ainda mantivemos o projeto funcionando de forma muito reduzida e
continuamos em busca de financiamento para que pudéssemos retomar as
atividades. Infelizmente, ainda não obtivemos sucesso com o

financiamento do

projeto com o público alvo – as pessoas em situação de rua – e, atualmente,
estamos com as atividades do projeto Pão e Beleza suspensas.
Continuamos atuando no que diz respeito à garantia de direitos e como ponto
de apoio para denúncias de violações de direitos humanos. Fazemos parte da Rede
de Atendimento à População em Situação de Rua e contribuindo/mobilizando a
política pública em Petrópolis. Apesar de muito já se ter avançado em relação aos
equipamentos públicos existentes para a população em situação de rua, a cidade
ainda não aderiu à Política Nacional, e essa vem sendo uma das lutas do CDDH há
muitos anos.
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O QUE O PROJETO OFERECIA?
 Local para higiene e lavagem de roupas;
 Alimentação (café da manhã, almoço

e lanche);

 Atendimento social e jurídico;
 Oficinas Pedagógicas (artesanato, arte, marcenaria, música, cine debate

entre outras);
 Oficinas de Direitos Humanos, Cidadania e temas transversais;
 Reforço escolar;

 Aulas de dança e de capoeira;
 Encaminhamento para cursos profissionalizantes;
 Coral;
 Passeios na perspectiva de direito a
praia entre outros);

cidade (ida a exposições, museu,

 Entre muitas outras.

Todas as atividades do projeto foram pensadas a partir dos participantes e
seus interesses, apresentadas nas Assembleias mensais que ocorriam ao longo do
projeto, em que também eram avaliadas as atividades realizadas, discutindo
mudanças/permanências.

ARTICULAÇÕES/EVENTOS

 2007 - Atual - Articulação com a Rede de Atendimento à pessoa em situação
de rua.
 2014 - 2015 - Atendimento reduzido à pessoa em situação de rua.
 05/2015 - Audiência Pública discutindo a População em Situação de Rua em
Petrópolis;
 07/2015 - Audiência Pública onde se debateu Política Pública e as Pessoas
em Situação de Rua em Petrópolis; saindo também com a proposta das
reuniões da Rede de Atendimento a Pessoas em Situação de Rua;
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 07/2015 - Políticas Públicas e Práticas de Cuidados aos Usuários de Drogas;
 2016 - Atual - Articulação com o Movimento Nacional da População em
Situação de Rua; Fórum Estadual População em Situação de Rua do Rio de
Janeiro
 03/2016 - Expansão do projeto Pão & Beleza – espaço cidadão
 06/2016 - Roda de conversa na FASE/FMP sobre Política Pública e a pessoa
em situação de rua;
 05/2017 - Seminário: População em Situação de Rua: O que fazer?
 09/2017 - Reunião com a Rede de Atendimento à População em situação de
rua;
 11/2017 - 2º Seminário “Cuidado com a População em Situação de Rua”
 07/2018 - Reunião com a Rede de Atendimento a População em situação de
rua;
 11/2018 - Fórum sobre população em situação de rua - Petrópolis;

GALERIA DE FOTOS*
*Rostos borrados conforme combinado com os integrantes do Projeto

Fórum sobre a população em situação de rua – Petrópolis RJ
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Fórum sobre a população em situação de rua – Petrópolis RJ

Fórum sobre a população em situação de rua – Petrópolis RJ

Fórum sobre a população em situação de rua – Petrópolis RJ
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Reimont no Fórum sobre a população em situação de rua – Petrópolis RJ

2º Seminário “Cuidado com a População em Situação de Rua”
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Seminário sobre a população em situação de rua na Faculdade Arthur Sá Earp Neto

Audiência pública sobre os direitos da população em situação de rua
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Reunião com a Rede de Atendimento a População em situação de rua – Petrópolis RJ;

Reunião com a Rede de Atendimento a População em situação de rua – Petrópolis RJ;

Reunião com a Rede Estadual de Atendimento a População em situação de rua
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Reunião com a Rede de Atendimento a População em situação de rua – Petrópolis RJ;

Reunião com a Rede de Atendimento a População em situação de rua – Petrópolis RJ;

Teatro para os participantes do Projeto Pão & Beleza
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Passeio com os participantes do Projeto Pão & Beleza

Reforço escolar

Passeio com os integrantes do Projeto Pão & Beleza na praia

14

Passeio com os integrantes do Projeto Pão & Beleza no Museu Aeroespacial

Passeio com os integrantes do Projeto Pão & Beleza no Museu Aeroespacial

Passeio com os integrantes do Projeto Pão & Beleza
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Oficinas de matemática e física com os integrantes do Projeto Pão & Beleza

Oficinas de marcenaria com os integrantes do Projeto Pão & Beleza

Coral com os integrantes do Projeto Pão & Beleza
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Oficina de hip hop com os integrantes do Projeto Pão & Beleza

Oficina de capoeira com os integrantes do Projeto Pão & Beleza

Oficina de capoeira com os integrantes do Projeto Pão & Beleza
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Oficina de capoeira com os integrantes do Projeto Pão & Beleza

Assembleia com a população em situação de rua para discutir o Projeto Pão & Beleza
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