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88 aannooss ddaa ttrraaggeeddiiaa ssoocciioo aammbbiieennttaall ddoo VVaallee ddoo

CCuuiiaabbaa!!
Em janeiro de 2019 a tragédia
que devastou a região serrana
completa 8 anos. Quase uma
década do momento trágico em
que cerca de 920 pessoas
perderam suas vidas, 377
ficaram desaparecidas, e cerca
de 30.000 pessoas ficaram
desalojadas.

A tragédia que assolou a região
do Vale do Cuiabá repercutiu
em todos os veículos de mídia

nacional de forma
sensacionalista. Mostraram toda

a destruição que aconteceu nos
imóveis daquele lugar, a

quantidade de vida que foi
perdida, a mudança geográfica
da localidade.

Porém, a tragédia, resultado de
mudanças climáticas, teve
grande repercussão porque
atingiu uma camada da
sociedade que possuía maior
poder aquisitivo, ou seja, a
catástrofe socioambiental que
atingiu Petrópolis, desta vez,
atingiu ricos e pobres.

NNaass ccoommuunniiddaaddeess:: oorrggaanniizzaaççããoo

ppooppuullaarr!!

O CDDH inicia as suas atividades
de 2019 com as comunidades:
Vila das sete casas, arranha céu,
modezi, bambuzal e Sumidouro.

Realizamos nosso primeiro
encontro do ano com os
moradores das comunidades
localizadas na BR-040; Nossa
conversa foi com objetivo de
alertar os moradores o momento
crítico que todos estão passando,
para mobilizarmos ações nas
comunidades que visem a
continuidade do trabalho pela
permanencia das moradias as
margens da BR040, e que apesar

de toda a dificuldade, não
deixaremos de lutar com muita
unidade e solidariedade para
garantir o direito a moradia
digna de todos que necessitam.

BBRR004400 rreessiissttee!!

MMaanntteerr oo ttrraabbaallhhoo ddee bbaassee ee aa

eedduuccaaççããoo ppooppuullaarr eennttrree aa

jjuuvveennttuuddee!!

O ano de 2019 iniciou e já
retomamos as atividades junto
aos jovens do projeto Resistir na
Crise, cheios de planos e energia.
Para começar o ano com muito
ânimo e alegria, articulamos a
participação dos grupos no
projeto "Desenrolo de Férias", no

Sesc Nogueira, em Petrópolis/RJ.
Serão dias com várias atividades
esportivas, culturais, oficinas,
rodas de conversa, música, entre
outras.
Dessa forma, esta é mais uma
das atividades realizadas junto
aos grupos, não apenas visando a
fomentar o protagonismo dos
participantes do projeto, como
também em busca de garantir o
direito à cidade, ao esporte, ao
lazer e à cultura.

CCDDDDHH iinniicciiaa 22001199 mmoobbiilliizzaannddoo jjoovveennss ee

ccoommuunniiddaaddeess!!
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88 aannooss ddaa ttrraaggeeddiiaa ssoocciioo aammbbiieennttaall ddoo VVaallee ddoo

CCuuiiaabbaa!!
Opinião: O crime humanitário

em Brumadinho-MG.
AA VVaallee éé ccrriimmiinnoossaa!!
TTooddaa ssoolliiddaarriieeddaaddee aaooss aattiinnggiiddooss
ppeellaa bbaarrrraaggeemm eemm BBrruummaaddiinnhhoo!!

No último dia 25 de janeiro, a
barragem entre Brumadinho e
Mário Campos rompeu, deixando
um enorme rastro de destruição,
atingindo casas, parte da cidade e
acabando com vidas!

Até o momento foram
confirmadas 99 mortes até o
momento e cerca de 300
desaparecidos, já se tornando o
maior crime ambiental da história
brasileira - superando o ocorrido
há 3 anos em Mariana-MG, que
na ocasião deixou 19 mortos e
devastou todo Rio Doce.

Os culpados desse desastre são os
mesmos: A Vale, os interesses

privados e os governantes a favor
da flexibilização de leis
ambientais e da privatização de
bens públicos.

Cabe ressaltar que desde 2016, os
empresários da Vale são réus da
Justiça, mas até hoje não foram
julgados. Mais um exemplo da
impunidade com a qual são
tratados os milionários em nosso
país!

Esses descumprem e desrespeitam
a legislação de proteção ao meio
ambiente, comprometem a
segurança do trabalho e destroem
regiões em nome de seus
interesses. Basta ver que são 50
barragens com estrutura
comprometida ou reprovadas
apenas em Minas Gerais!

Devemos exigir uma severa
punição aos responsáveis pelo
ocorrido e a reestatização da
Vale! Não podemos tolerar a
flexibilização e a facilitação nos
licenciamentos que resultará em
mais crimes ambientais e
humanitários em nome do lucro e
da mineração predatória!

EEmm ddeeffeessaa ddaa vviiddaa ee ddooss ddiirreeiittooss
ddaass ppooppuullaaççõõeess aattiinnggiiddaass!!

MNDH completa 37 anos lutando
pela Defesa dos Direitos Humanos!

O Movimento Nacional de
Direitos Humanos completou
37 anos no dia 24 de
janeiro.
Uma data muito importante
para todos os defensores dos
direitos humanos em todo
Brasil, o MNDH teve como
local de fundação Petrópolis
e importante participação do
CDDH-Petrópolis.
Em um momento de ataques
constantes aos Direitos
Humanos, é fundamental
fortalecermos vinculos e

parcerias com instituições
ligadas a essa pauta. Nesse
sentido, o CDDH esteve
presente na construção do
Encontro Estadual do MNDH
entre os dias 7 e 9 de
dezembro e no Encontro
Nacional do MNDH de 14 a
16 de Dezembro,
fortalecemos nossa luta pela
garantia dos direitos
humanos, em defesa da vida,
por justiça e democracia!
Parabéns e vida longa ao
MNDH!
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MMuullttiirrããoo AAggrrooeeccoollooggiiccoo éé rreeaalliizzaaddoo nnaa

sseeddee ddoo CCDDDDHH!!
A proposta do multirão
foi organizar uma
quantidade considerável
de matéria orgânica de
podas, a vegetação do
espaço do CDDH que
temos experimentado
Práticas Agroecológicas.
A base para uma
agricultura
Agroecológica em
espaços pequenos
(urbanos) ou maiores

(rurais) segue os
mesmos princípios:
cuidar da saúde do
Solo, da biodiversidade
e estabelecer uma
relação com a Natureza
de observação e
aprendizado. Para o
Solo ficar saudável a
matéria orgânica é
fundamental.

Foi montado com

materiais reutilizados
dois espaços para
depositar esse material
que além de se
decompor também será
utilizado como canteiros
para o plantio de
diversas hortaliças e
temperos. Essas ações
em grupo nos
fortalecem e como
formação de base é
fundamental nos dias

atuais. Vamos
organizar mais
atividades como essa
para integrarmos mais
pessoas e construirmos
uma rede de
experiências que
ocorrem nos diversos
bairros de Petrópolis,
acompanhe nossa
página no facebook
para ficarem por
dentro!

IInnssccrriiççõõeess aabbeerrttaass ppaarraa oo pprroojjeettoo

FFlloorreesscceerr 22001199!!
O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH-Petrópolis)
está com inscrições abertas para o Projeto Florescer 2019: Arte-Educação,
Cidadania e Ecologia do Programa Arte-Educação & Direitos Humanos.
Inscrições abertas até dia 21 de Fevereiro de 2019 na sede do CDDH de
segunda à quinta de 9h as 17h para adolescentes e jovens com idades
entre 13 e 17 anos, que estejam matriculados na rede pública de ensino.

Como? O jovem que desejar realizar a inscrição deve comparecer à sede
da organização, com CPF e RG ou acompanhado do responsável.

Onde? O CDDH fica na Rua Monsenhor Bacelar, 400, no centro da cidade,
local em que serão realizadas todas as oficinas do projeto.
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PPÁÁTTRRIIAASS,, CCOORRAAÇÇÕÕEESS EE FFRROONNTTEEIIRRAASS

Fronteiras,

Os corações
(assim como as pátrias)

não deviam ter fronteiras.

Queria explodi-los
em suspiros, gozo e anátemas
para que de tantos pedaços
brotassem outras centenas.

Os corações
(assim como as pátrias)

não deviam ter fronteiras…

mas têm.

MMaauurroo IIaassii

Cantinho da Poesia

CDDH recebe lançamento do livro: "Gestão de
Desastres e Serviço Social".

No dia 17 de janeiro o CDDH
recebeu o lançamento do livro:
"Gestão de Desastres e Serviço
Social". Da assistente social
Adriana Dutra, que contou ainda
com a participação na mesa de
Leonardo Boff, presidente do
CDDH.
O evento contou com participação
de mais de 80 pessoas!
Breve resumo: O estudo que deu
origem à publicação teve como
principal objetivo conhecer o lugar
ocupado por assistentes sociais na
gestão de desastres no Brasil. Com
base em uma revisão bibliográfica

da teoria crítica e na realização de
uma pesquisa quali-quantitativa (a
etapa qualitativa foi feita tendo
como base entrevista de
profissionais da defesa civil e da
assistência social de 5 municípios
afetados em 2011, entre eles
Petrópolis) e revela uma
significativa ausência de assistentes
sociais nos órgãos municipais de
proteção e defesa civil e o
predomínio de uma intervenção
voltada para a execução de ações
pontuais e fragmentadas,
geralmente desenvolvidas a partir
da convocação de profissionais

lotadas nos órgãos responsáveis
pela política de assistência social
nos municípios, após a ocorrência
dos impactos. A título de
conclusão, volta-se para a defesa
de uma maior participação de
assistentes sociais nas estruturas
de proteção e defesa civil e na
gestão de desastres em sua
totalidade, apontando para
iniciativas que busquem maior
alinhamento entre as ações
desenvolvidas e o projeto ético-
político que vem sendo construído
por segmentos da categoria.

Flyer do eventoFala de Leonardo Boff durante
o lançamento do livro
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3300 ddee JJaanneeiirroo em 1948 aos 79 anos, Gandhi é assassinado por um hindu. Em 1947, é proclamada a independência da Índia.
Mahatma Gandhi, pregador da paz no mundo, tenta evitar a luta entre hindus e muçulmanos que estabelecem o Paquistão. Ele
aceita a divisão do país e atrai o ódio dos hindus.

2233 ddee jjaanneeiirroo de 1989 Morria o grande pintor espanhol Salvador Dali. Adepto ao Surrealismo, um realismo minucioso, quase
fotográfico, onde o épico, o místico e o erótico se confundiam. Entre várias obras de grande sucesso e admiração, está a Gala
olhando o Mar Mediterrâneo.

2222 ddee JJaanneeiirroo de 1922 nascia Leonel Brizola, um dos mais importantes quadros e militantes da política nacional.
Um dos principais organizadores do trabalhismo, Brizola foi Governador do Rio Grande do Sul, um dos principais organizadores
da resistência contra a tentativa de impedir a posse de Jango, foi deputado federal e governador do Rio de Janeiro por duas
vezes. Sempre se colocando ao lado do povo trabalhador e contra os interesses privados.

2211 ddee jjaanneeiirroo de 1950 morria George Orwell, escritor Britanico e autor da obra "1984".

2200 ddee JJaanneeiirroo de 1866 nascia Euclides da Cunha.
Militar de formação, tornou-se jornalista correspondente de guerra e cobriu alguns dos principais acontecimentos da Guerra de
Canudos, seus escritos viriam a se tornar uma das mais importantes obras da literatura e do jornalismo brasileiro "Os Sertões".
Euclides da Cunha buscava retratar os dramas da população nordestina, assim como identificou no elitismo dos primeiros anos da
república um sistema que atendia somente os interesses das mesmas elites sempre favorecidas.
Morreu tragicamente em 1909, quando duelava com o amante de sua esposa.

1177 ddee JJaanneeiirroo de 1973 morria Tarsila do Amaral, pintora, desenhista, tradutora. Foi um dos nomes centrais no movimento
modernista brasileiro nas artes plásticas.

1177 ddee jjaanneeiirroo de 1961 é assassinado Patrice Lumumba, primeiro-ministro do Congo e símbolo da luta anticolonial.

1177 ddee JJaanneeiirroo de 1706 nasce Benjamin Franklin, cientista e diplomata norte-americano.

1155 ddee jjaanneeiirroo de 1985 Tancredo Neves venceu Paulo Maluf e seria o primeiro presidente brasileiro civil, desde o golpe de 1964.
Mesmo indireta, a eleição foi recebida com entusiasmo pela maioria dos brasileiros. Tancredo não assumiu o cargo por problemas
médicos e José Sarney tomou posse.

1155 ddee jjaanneeiirroo completam 100 anos do assassinato de Rosa Luxemburgo, escritora e militante politica.

88 ddee jjaanneeiirroo de 1642 morria Galileu Galilei, importante matematico, fisico, filosofo e astronômo, figura fundamental na revolução
da ciência.

44 ddee jjaanneeiirroo de 1929 Nasce Martin Luther King, líder negro americano e um dos principais ativistas do movimento por direitos
civis do negros nos Estados Unidos.

44 ddee JJaanneeiirroo de 1643 nasceu Isaac Newton, um dos mais importantes nomes da ciência. Isaac Newton foi um astrônomo,filósofo,
físico e matemático.

0033 ddee JJaanneeiirroo de 1898 nascia Luiz Carlos Prestes, um dos grande nomes do Movimento Comunista Brasileiro e Internacional.
Prestes o Cavaleiro da Esperança da Coluna, Prestes o líder da ANL, Prestes o militante, Prestes o Senador.
Luiz Carlos Prestes foi, sem sombra de duvidas uma das maiores lideranças populares do Brasil.

Cantinho da História:
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