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PANFLETAGEM SOBRE O GRITO DOS EXCLUÍDOS
Cumprindo a agenda proposta nas reuniões de
organização para o Grito dos Excluídos Petrópolis o
CDDH, junto à outras instituições, coletivos, partidos
políticos e grupos religiosos esteve presente no
Centro Histórico da Cidade para conversar com a
população e entregar panfletos explicando o
significado do Grito dos Excluídos e as pautas
prioridades da atividade que seria realizada no dia
07 de setembro, após o desfile cívico, na Rua do
Imperador.
Muitas pessoas se mostraram
sensibilizadas com as pautas defendidas pelo Grito
dos Excluídos, principalmente com relação aos
moradores da BR-040 e Rua Ceará que estão com
ameaça de demolição de suas moradias. Qualquer
atividade

precisa dessa conexão com a base, surgir dela e compartilhar com ela toda a sua trajetória. A
organização do Grito dos Excluídos surge de grupos de base a partir de suas demandas e por isso
é tão importante demonstrar essas demandas para a sociedade, o que sofrem as comunidades e a
falta de políticas públicas garantidas pela legislação. ESSE SISTEMA NÃO VALE!

REUNIÃO ROMARIA DA TERRA E DAS ÁGUAS EM
TERRITÓRIO DE POVOS TRADICIONAIS
A reunião aconteceu na espaço do CEDAC,
contou com representantes do CEDAC, MST,
CPT, DCE UERJ e outras. Foi dado
continuidade as diretrizes tiradas nas duas
reuniões anteriores e apresentados alguns
resultados que devem ser encaminhados a
comunidade politica, ao Bispo Diocesano,
para instituições internacionais com atuação
na proteção ambiental e defesa dos direitos
humanos.

3

MORADORES DA BR-040 FAZEM MANIFESTAÇÃO
Neste dia 03 de setembro, as famílias que
construíram suas vidas ao longo da BR040 e que
residem nas localidades há mais de 30 anos se
reuniram em frente à Câmara de Vereadores de
Petrópolis para pedir o apoio deste legislativo
para a sua luta e contra os processos
demolitórios de suas moradias. Juntaram-se à
esta luta os moradores do Conjunto Habitacional
Rayane, na rua Ceará - Quitandinha, que
receberam também notificações para demolição
de anexos que construíram em suas residências
para aumentar suas moradias, servir de moradia
para filhos e parentes e que não foram avisados
anteriormente sobre essa impossibilidade. A
manifestação reuniu falas emocionadas destas
famílias que não possuem alternativa de abrigo e
que construíram histórias e vínculos nestas
comunidades e que
não estão recebendo
qualquer alternativa, obrigados a verem seus
sonhos demolidos de maneira violenta. A
manifestação contou com o apoio de jornais
impressos e de TV e mobilizou opinião pública
em solidariedade às famílias. Os vereadores
entregaram um documento com a
assinatura de 14 deles se comprometendo com a
luta dos moradores. O grupo caminhou com
faixas, cartazes e pedidos de solidariedade até a
prefeitura onde foram recebidos pelo Diretor da
Secretaria de Obras, Habitação e Regularização
Fundiária, Sr. Antônio Neves, que se
comprometeu, em nome da prefeitura, a buscar
alternativas para os moradores e em fazer todo o
possível para impedir as demolições. NENHUMA
CASA À MENOS! MORADIA É DIREITO
FUNDAMENTAL!
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7/09 - GRITO DOS EXCLUÍDOS 2019
O CDDH-Petrópolis, outras instituições da
sociedade civil, movimentos, grupos religiosos de
diversos segmentos, coletivos de juventude,
partidos políticos, sindicatos e a população de
Petrópolis caminharam após o desfile cívico no dia
07 de setembro para GRITAR contra as injustiças
sociais, a favor da justiça e da democracia e por
políticas públicas. As comunidades do entorno da
BR-040 e da Rua Ceará estiveram presentes com
suas faixas e gritos colocando em público as
ameaças de demolição em suas moradias. Cortes
na educação, violência contra a mulher, defesa da
democracia, diversidade religiosa, racismo,
reforma trabalhista e reforma da previdência foram
temas abordados pelos coletivos na Rua do
Imperador. A adesão do público do entorno, que
antes do grito assistia aos desfiles, foi a mais
importante incidência do grito.
Esses temas e o respeito à diversidade e à vida são elementos fundamentais do grito dos
Excluídos em todo o Brasil e Petrópolis não deixou de dizer que “ESSE SISTEMA NÃO VALE”!

REUNIÕES BR-040
Tivemos mais duas reuniões com os moradores da BR-040 para continuidade na luta pela
Regularização Fundiária e contra as ordens de demolição. Os moradores estão mais unidos e mais
articulados e, nesse mês comemoramos a vitória de mais nenhuma casa a menos!
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REUNIÃO COM A COMUNIDADE SÃO JOÃO
BATISTA (DUARTE DA SILVEIRA)
Desde 2017 o CDDH vem tentando garantir,
através do Grupo de Trabalho formado no MPF,
que oito famílias com moradias em condição de
risco possam ter seus direitos garantidos. O
objetivo é que a Prefeitura realize as obras
necessárias para que sejam afastados os riscos
e as famílias possam permanecer nas casas,
Nessa reunião foram apresentados para os
moradores os laudos da Defesa Civil
indicando
as
intervenções necessárias em cada casa. A discussão continuará no Grupo de Trabalho.

CDDH ACOMPANHA VISITA DA ENEL À
COMUNIDADE VILA POPULAR
Avançando o trabalho de regularização
fundiária na comunidade Vila Popular - Manga
Larga, no dia 25 de setembro, o CDDH
acompanhou a visita da Enel no local. Esse
encontro teve como objetivo terminar o
cadastro dos moradores junto a concessionaria
de energia para verificação de
débitos,
possibilidades de parcelamento para quitação
de dividas e pedidos de novos medidores.

FÓRUM FAMÍLIAS ACOLHEDORAS E GAJOP
A atividade foi realizada em dois dias na Casa
dos Conselhos, contou com a participação de
algumas instituições da sociedade civil e vários
setores do Poder publico em sua maioria
voltadas ao atendimento. Foi apresentado o
trabalho de acolhimento por famílias a
adolescentes em risco de vida.
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FÓRUM DE HABITAÇÃO
No dia 28 de setembro o CDDH participou
do Fórum de Habitação e Regularização
Fundiária, organizado pelo Município de
Petrópolis. Com a presença do subsecretario
de obras do Estado do Rio de Janeiro, Fábio
Quintino, esse encontro teve como finalidade
fazer um panorama da situação habitacional
de todo o estado do Rio de Janeiro,
verificando
que
existe
necessidades
habitacionais múltiplas, como o déficit
habitacional, a inadequação de habitação e
muitas áreas de risco. Fazendo um destaque
para o Município de Petrópolis, falaram das
ações conjuntas do estado e Município para a
politica Habitacional e da entrega do conjunto
habitacional Vicenzo Rivetti ate dezembro de
2019.

REUNIÃO COM PREFEITO E MORADORES DA BR-040
O prefeito Bernardo Rossi recebeu no dia 26 de setembro a equipe do CDDH e um grupo de
moradores da BR040 para explicar os procedimentos da prefeitura em defesa e garantia do
direito à moradia destas famílias, com a garantia também de segurança, regularização fundiária
e demais políticas públicas. Os avanços das negociações com a ANTT deram esperança ao
grupo que aguarda uma reunião do prefeito com o Ministério de Infraestrutura para mais detalhes
sobre as negociações e tentativa de suspensão dos processos de demolição e quanto os
procedimentos de regularização estão em andamento.
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SUSPENSÃO DE ORDEM DE DEMOLIÇÃO
No dia 17 de setembro comemoramos uma vitória importantíssima para as Comunidades do
entorno da BR-040. Em uma reunião com a Prefeitura onde foi apresentado o estudo prévio em
que a ANTT concorda com a redução na faixa de domínio, possibilitando a permanência da
grande maioria das famílias, o CDDH solicitou que o Município peticionasse nas Ações de
demolição, requerendo a suspensão dos processos que já possuem ordem de demolição. Na
véspera de uma demolição, dia 17, a Prefeitura informou que o juiz aceitou nosso pedido e
suspendeu essa ordem por 60 dias. Apesar de temporária, é uma vitória que garante mais tempo
para que os estudos de Regularização Fundiária avance.

CDDH PARTICIPA DO FÓRUM REGIONAL DE AÇÃO
SOCIAL
No dia 21 de setembro, o CDDH
Petrópolis foi convidado para falar no Fórum
Regional de Ação Social da Igreja Metodista
Wesleyana sobre Direitos Humanos. A
contribuição do CDDH foi bem abrangente
sobre o tema, falando um pouco da nossa
instituição, do que são os Direitos Humanos,
tentamos quebrar alguns preconceitos que
são construídos pela sociedade e como a
igreja em si, também é (ou deveria ser, pelos
princípios pregados a partir da Bíblia) uma
instituição que não só apoia, como também
pratica os Direitos Humanos diariamente.
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CONFERÊNCIA CMAS
Com o tema ¨DIREITO DO POVO
COM FINANCIAMENTO PÚBLICO E
PARTICIPAÇÃO SOCIAL e os eixos
temáticos Assistência Social: Direito do
Povo, Financiamento Público, SUAS
com Participação Social a Conferência
foi realizada nos dias 20/09 com a mesa
de abertura, 21/09 para apresentação
do regimento interno e aprovação das
propostas e 26/09 . Na data de 26/09 foi

realizado a escolha e eleição de novos membros da Sociedade Civil para conselheiros tendo sido o
CDDH escolhido na esfera municipal e como representante do CMAS no Conselho estadual.

AUDIÊNCIA PÚBLICA: POR ESPAÇOS DE MEMÓRIA
DA DITADURA NO RIO DE JANEIRO
A Comissão de Direitos Humanos e
Assistência Judiciária (CDHAJ) da OAB/RJ
reuniu na Seccional representantes de
entidades que zelam pela memória da ditadura
militar para discutir as formas como os
espaços ligados a esse período no estado vêm
sendo mantidos. A audiência pública enfocou
os locais onde ocorreram prisões, tortura e
desaparecimento forçado, como a Casa da
Morte, em Petrópolis, o Dops, na capital, e o 1º
Batalhão de Infantaria Blindada (BIB), em
Barra Mansa.
A audiência foi realizada pela Comissão de
Direitos Humanos e Assistência Judiciária da
OAB/RJ e organizada pela Comissão de
Direitos Humanos e Assistência Judiciária da
OAB/RJ; Centro de Memória do Sul
Fluminense Genival Luiz da Silva; Coletivo RJ
Memória Verdade Justiça e Reparação; Grupo
Pró-Memorial da Casa da Morte; Mandato
Flávio Serafini; Mandato Renata Souza.
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FÓRUM MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
O Fórum Municipal de Meio Ambiente contou com dois
momentos. No primeiro, foi a presentação do manual de
calçadas acessíveis “Calçada Para Todos”, o qual
fomos informados que estaria disponível no site da
prefeitura de Petrópolis. Em seguida, a leitura do
Regimento Interno e eleição da nova composição dos
conselheiros da sociedade civil. O CDDH continua
como conselheiro do COMDEMA e a presidência do
conselho
continuou
com
Roberta
D'Angelo
(representando a OAB)

FÓRUM DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E JUSTIÇA SOCIAL - RJ
Em 04 de setembro de 2019, a equipe do
CDDH participou da reunião do Fórum de
Mudanças Climáticas e Justiça. Tal reunião foi
realizada no Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas - Ibase, na cidade do Rio
de Janeiro/RJ.
Estiveram presentes os representantes do
CDDH, Instituto Políticas Alternativas para o
Cone Sul (Rio de Janeiro) - PACS , a Federação
de Órgãos para Assistência Social e Educacional
- FASE, do Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas - Ibase e do Movimento
de Coalizão pelo Clima.
A reunião teve como objetivo a organização do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social
Nacional e a discussão sobre a oficina que será realizada a respeito da Conferência das Nações
Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP 25) que será realizada no dia anterior ao
fórum.

ARTICULAÇÃO POR UMA NOVA POLÍTICA DE SEGURANÇA PARA O RIO
DE JANEIRO
CDDH participa de reunião de emergência convocada
pelo Observatório de Segurança. Movimentos presentes
apresentaram resultados de suas ações perante a
morte da menina Agatha Felix e de toda a violência no
Estado do RJ. Foi falado de como as periferias e as
favelas sofrem com a violência DIARIAMENTE e foram
decididas algumas atitudes em conjunto para se
conseguir mais visibilidade e apoio do resto da
população e tentar diminuir cada vez mais o sofrimento
do povo. Estavam presentes nessa reunião, além de
diversos movimentos sociais, os deputados Marcelo
Freixo, Alessandro Molon e Renata Souza.
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MESA REDONDA: VOZES FEMININAS
O CDDH foi convidado a participar da Mesa
Redonda do dia 30/09, sob o tema Vozes
Femininas, iniciada às 18h30 no CEFET.
O objetivo foi dar voz às mulheres em relação
as suas respectivas compreensões e vivências.
Para isso, cada uma partiu de seu lugar de
fala/experiência de vida e/ou profissional, sendo
tratados assuntos como:
direitos humanos, identidade de gênero, raça,
papel da mídia, educação/espaço de sala de
aula, currículo escolar, território, classe social,
adoção,representatividade, orientação/identidade

sexual, militância, entre outros. Após o término das falas, avaliou-se o evento como muito
produtivo e enriquecedor, além de salientar a importância e possibilidade de continuação desse
trabalho.

REUNIÃO ABONG PARA ORGANIZAÇÃO DA CARAVANA DE
FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
No dia 18 de setembro a coordenação da
ABONG-Rio com a Diretoria Executiva Nacional da
ABONG e a CAMTRA se reuniram na sede do
IBASE (Rio) para finalizar os preparativos para o
encontro Estadual da Caravana de Fortalecimento
das Organizações da Sociedade Civil no Estado do
Rio de Janeiro, com data prevista para os dias 27 e
28 de setembro, no Hotel Diamond - Glória.

REUNIÃO COM A FAMPE E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA
COMUNIDADE OSWALDO CRUZ
No dia 09 de setembro, representantes do CDDH, da
FAMPE (Federação das Associações de Moradores de
Petrópolis) e da Associação de Moradores da Comunidade
Oswaldo Cruz se reuniram para discutir o Estatuto da
Associação e as aplicabilidades deste Estatuto no processo
eleitoral para escolha da nova diretoria da Associação. A
Assessoria Jurídica do CDDH deu detalhes sobre o
processo,os documentos necessários e o adequado sistema de
comunicação na comunidade para favorecer a ampla
participação dos moradores no processo de escolha dos seus
representantes.
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DEPUTADO FEDERAL DAVID MIRANDA REFORÇA AS
LUTAS DO CDDH-PETRÓPOLIS
No dia 23 de setembro, o Deputado David
Miranda esteve na sede do CDDH-Petrópolis para
atividade do núcleo de educação Marielle Franco,
que solicitou o espaço da instituição para realização
de um debate sobre a educação no atual cenário
brasileiro. A partir do evento, o deputado Federal
David Miranda aproveitou a visita para fortalecer a
luta do CDDH em defesa do direito à moradia,
especialmente no que diz respeito às famílias
moradoras do entorno da BR-040 que estão
sofrendo processos jurídicos para demolição de
suas moradias. O Deputado falou também sobre o
cenário de violência no Estado do Rio de Janeiro e
sobre a política de genocídio da população pobre,
periférica e negra.
Os vídeos gravados pelo
deputado estão disponíveis no facebook e no
instagram do CDDH-Petrópolis.

ENCONTRO PARA FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES
DA SOCIEDADE CIVIL
Uma das propostas da ABONG (Associação Brasileira das Organizações Não Governamentais) é o
fortalecimento das organizações da sociedade civil incluindo nesta perspectiva de fortalecimento o
entendimento das normativas que possibilitam a sustentabilidade destas organizações com o acesso a
recursos públicos. O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, embora ainda distante
do ideal das organizações na prática, é uma importante ferramenta para o acesso a recurso e o seu
conhecimento está ainda distante das organizações. Para aproximar a legislação, sua aplicabilidade
prática e as organizações da sociedade civil a ABONG organizou, junto a outras instituições, a
Plataforma por um Novo Marco Regulatório para as OSCs. No Estado do Rio de Janeiro (que ainda não
atua dentro da Normativa do Marco Regulatório), o encontro realizado nos dias 27 e 28 de setembro
instituiu as organizações do Estado que serão as de referência para implementação e manutenção da
plataforma e para a organização e fortalecimento das outras organizações do Estado no acesso e no
conhecimento dos recursos que são disponibilizados e utilizados no Estado.
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PROJETO RESISTIR NA CRISE - ENCONTRO COM OS
JOVENS
QUILOMBO DA TAPERA - 11/09
A atividade teve como um dos seus objetivos
falar das atribuições da Associação pelo
Presidente da mesma. Outra pauta foi o tema
DEPRESSÃO, tema bem presente na vida dos
jovens
nas escolas ou em seu cotidiano.
Trazendo o que é de conhecimento comum,
explicamos que Depressão e uma doença grave
tendo que ser tratada por especialistas. Para
complementar a atividade foram lidas duas
poesias de Bráulio Bessa , RECOMECE e
HERÓIS DA VIDA REAL , atividade que
despertou vários comentários de apropriação e
reconhecimento aos textos.

QUILOMBO DA TAPERA - 25/09
A reunião com os Jovens do Quilombo da
Tapera teve como objetivo a abordagem do
tema HOMOFOBIA, escolhido pela jovem
Larissa, em reunião anterior. Para essa
reunião compareceram sete jovens da
comunidade (cinco meninas e dois meninos).
Procurou-se abordar o tema de forma simples,
com o objetivo de facilitar a compreensão,
diálogo e reflexão. Além disso, a reflexão foi
mais além e os conceitos de discriminação e
preconceito também foram discutidos. Houve
trocas de experiências sobre as formas de
discriminação já vivenciadas pelo grupo e os
jovens mencionaram que, embora já tivessem
sofrido alguma forma de discriminação, mas
não possuíam a noção de como se dão e das
tantas possíveis formas que a mesma pode
ocorrer. A partir disso, os jovens discutiram
como os preconceitos e a discriminação
contribuem
para
a
manutenção
das
desigualdades sociais.
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VILA DAS SETE CASAS - 12/09
A equipe abordou o tema “Setembro Amarelo”
para a reunião com onze jovens da Vila de Sete
Casas (nove meninas e dois meninos), sugerido,
dentre outros temas, pela própria equipe e
escolhido pelos jovens, uma vez que
conscientizar sobre a prevenção do suicídio, que
alcança índices altos atualmente, é importante.
Com os jovens, houve a reflexão de causas as
quais poderiam culminar em suicídio, como
depressão e bullying, por exemplo. A equipe
divulgou as formas de contato do Centro de
Valorização da Vida (CVV), informando, ainda,
que existem equipamentos da rede pública de
serviços que atuam no sentido da
garantia de direito e também na prevenção do suicídio. Fizemos, ainda, uma conversa sobre os
valores da sociedade em que vivemos e como estes acabam por prejudicar a saúde mental das
pessoas através da alienação, discriminação, violência e desigualdades sociais.

VILA DAS SETE CASAS - 26/09
Em 26/09/2019, realizamos a reunião com os jovens da Vila das Sete Casas. Estavam presentes
11 participantes, desses 8 eram meninas e 3 meninos. A reunião do dia teve 2 objetivos: 1º dar
andamento a organização da Ação Social que será realizada na comunidade dia 12 de outubro de
2019 e tratar do tema escolhido na última reunião. Escolheram, para essa reunião, realiza o resgate
da história da comunidade, onde os jovens trouxeram relatos que colheram de suas famílias e
vizinhos. Contaram que a Vila de Sete Casas teve seu início por volta de 1967, quando a linha do
trem foi retirada da localidade. A princípio eram 7 casas, mas que hoje gira em torno de 45 casas e
140 moradores. Disseram, ainda, que contaram para eles que o início era muito difícil morar da
localidade, por serem muito pobres e não haver nada no entorno. Mas que o fato de serem unidos
contribuiu para que, apesar das dificuldades, fossem muito felizes. Tocaram na questão de que
depois de tanto tempo morando lá, a CONCER vem tentando demolir e acabar com essa comunidade
que construíram com tanto amor e trabalho. Mas reforçaram que as famílias querem permanecer e
ter a oportunidade de garantir esse direito para as gerações futuras. Ao fim, concluímos com a
dinâmica dos canudinhos, o qual reforça a importância do vínculo entre eles, com o território, com a
memória e da importância de resistirem juntos.
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PROJETO RESISTIR NA CRISE - CINE PIPOQUINHA
VILA SÃO JOSÉ 16/09
No dia 16/09 estivemos novamente na
Comunidade Vila São José para mais uma
edição do Cine-pipoquinha. Dessa vez,
trabalhamos com as crianças de até 10 anos o
desenho "Chapeuzinho de Todas as Cores", que
possibilitou uma conversa sobre medo da bronca
e responsabilidades sobre os atos das crianças.
O encontro foi finalizado com muita pipoca e
muito aprendizado.

COMUNIDADE OSWALDO CRUZ (SEFRAS) - 19/09
O primeiro Cine Pipoquinha na comunidade
Oswaldo Cruz (SEFRAS) ocorreu em 19 de
setembro de 2019. Contamos com a participação
de, aproximadamente, 30 crianças (17 meninas
e 13 Meninos) e mais duas pessoas da
instituição.
Iniciamos
com
uma
breve
apresentação da equipe, do CDDH e, em
seguida, as crianças informaram seus nomes e
idades.
O
desenho
que
levamos
foi
“Chapeuzinho de Todas as Cores, episódio ‘O
Escuro’” - (T1/E05), através do qual dialogamos
com as crianças sobre seus medos e as formas
de lidar com eles. Junto de muita conversa,
pipoca, lanches, brincadeiras e descobertas

RESUMO DAS ATIVIDADES DO MÊS - PROJETO
FLORESCER
OFICINA DE DANÇA EM PARCERIA COM O SESC – QUITANDINHA
A proposta foi trazer outros ritmos para os
jovens ouvirem e dançarem, além do funk que a
maioria ouve. Como sugestão para a prática da
dança foi trazido os ritmos africanos que não são
conhecidos, mas que trazem outras possibilidades
dos jovens serem mais críticos em relação as
letras das músicas e suas coreografias,
construindo assim um pensamento que muitos
movimentos que eles fazem são dança.
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OFICINAS DE CONSTRUÇÃO DE CARTÕES ECOLÓGICOS
As oficinas com a técnica dos cartões
ecológicos a partir de elementos disponíveis pela
natureza tem seu foco apenas com meninas.
Tem como intuito trabalhar suas histórias infantis
através da construção da arte com esses
elementos e as discussões políticas relacionadas
ao empoderamento da mulher negra na
sociedade, resistência como trabalhadora,
estudante, mãe e entre tantas outras funções que
a cada dia as mulheres assumem na sociedade.

VISITA A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ
A saída de Campo para a UFRRJ teve como
objetivo levar os jovens do Projeto Florescer,
para conhecerem as suas instalações, os cursos
que são oferecidos, alojamentos e sua realidade
de funcionamento no cotidiano dos estudantes.
Também provocar nos mesmos o desejo de
estudar em uma instituição Pública com ensino
de qualidade numa reflexão profunda em relação
aos desmontes que estão sendo feitos na
Educação como um todo. Visitamos o Prédio
principal, o Jardim Botânico, Fazendinha
Agroecológica e o Colégio Técnico.

FORMAÇÃO POLÍTICA COM AS TEMÁTICAS: AÇÕES AFIRMATIVAS,
DIVERSIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS; MASCULINIDADE TÓXICA E
EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DA JUVENTUDE.
A proposta desse mês foi Ações Afirmativas,
Diversidade e Políticas Públicas com o objetivo de refletir
sobre a importância de entender esses temas que
perpassam a nossa realidade, nos levando a reflexão
sobre Políticas Públicas no debate atual. A
Masculinidade Tóxica como proposta de pensar as
atitudes dos homens e suas problemáticas na atual
sociedade patriarcal, machista e homofobia que estamos
inseridos. Discussão sobre Educação e Mobilização da
Juventude foi um debate onde os jovens em pequenos
grupos pensaram em propostas para mudar essa
realidade educacional, que reproduz um modelo onde os
educandos
não
participam,
estando
estes
desinteressados desse ambiente de educação formal.
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FÓRUM: PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS PARA UMA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL E ECONOMICAMENTE JUSTA.
O objetivo deste Fórum foi proporcionar uma
reflexão sobre práticas que podem ser disseminadas
nos espaços urbanos e rurais. O momento presente
em que estamos vivenciando exige uma reflexão
profunda em relação aos agrotóxicos que foram
liberados pelo atual governo, resultando em mais
veneno em nossa mesa, sendo estes responsáveis
por inúmeras doenças que vêm se intensificando nas
últimas décadas. Não aos Transgênicos! Não aos
agrotóxicos! Sim a Soberania Alimentar! Sim a
Agroecologia.
Trouxemos para este fórum experiências da
transição cidade x campo, sistemas agroflorestais,
cultivos de alimentos agroecológicos e alimentação
saudável. Uma profunda reflexão sobre como os
preços desses alimentos sem agrotóxicos podem ser
mais justo para a população em geral. Para isso
precisamos expandir a produção agroecológica com
técnicas que tenham baixo custo para os agricultores
e uma diversidade maior de cultivos.

PROJETO: ECA PASSEIA POR PETRÓPOLIS
ESCOLA MUNICIPAL ODETTE YOUNG – COMUNIDADE DO BONFIM
Iniciamos entregando as pastas com os materiais do CDDH
e a lista de chamada. Seguimos com a apresentação do
CDDH e de sua atuação desde o início da década de 1990,
assessorando a comunidade. Em seguida demos início
perguntando para eles o que são Direitos e Direitos
Humanos? Alguns responderam que seria o direito dos
Humanos. Falamos um pouco sobre como os Direitos
Humanos são vistos e comentados nas mídias sociais,
principalmente nos programas de notícias sensacionalistas
que tem nas tvs abertas. As crianças relataram algumas
dessas notícias. Assistimos o vídeo da ONU sobre os
Direitos Humanos e refletimos um pouco mais sobre. Em
seguida passamos para o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA com o Vídeo do ECA. Apresentamos a
trajetória da criação do ECA e como hoje podemos recorrer a
essa legislação para a proteção das crianças e dos
adolescentes. Construímos dois cartazes, um com os direitos
e outro com os deveres e fomos dialogando o tempo todo
sobre cada um que era falado por eles.
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CANTINHO DA POESIA
Recomec

Quando a vida bater forte e a sua alma sangrar.
Quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar.
É hora do recomeço. Recomece a lutar.

E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar.
Se tudo que for real for difícil suportar.
É hora do recomeço. Recomece a sonhar.

Quando tudo for escuro e nada iluminar.
Quando tudo for incerto e você só duvidar.
É hora do recomeço. Recomece a acreditar.

É preciso de um final pra poder recomeçar.
Como é preciso cair pra poder se levantar.
Nem sempre engatar a ré significa voltar.

Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar.
Quando não houver caminho nem um lugar pra
chegar.
É hora do recomeço. Recomece a caminhar.

Remarque aquele encontro. Reconquiste um amor.
Reúna quem lhe quer bem. Reconforte um sofredor.
Reanime quem tá triste e reaprenda na dor.

Quando o mal for evidente e o amor se ocultar.
Quando o peito for vazio e o abraço faltar.
É hora do recomeço. Recomece a amar.

Recomece! Se refaça! Relembre o que foi bom.
Reconstrua cada sonho. Redescubra algum dom.
Reaprenda quando errar. Rebole quando dançar.

Quando você cair e ninguém lhe amparar.
Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar.
É hora do recomeço. Recomece a levantar.

E se um dia lá na frente, a vida der uma ré,
Recupere a sua fé, e recomece novamente.

-Bráulio Bessa-
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CANTINHO DA HISTÓRIA - SETEMBRO
2 de setembro
- de 1945. Com a declaração de vitória dos aliados, feita pelo Presidente americano Truman, após
a assinatura da rendição incondicional do Japão, a Segunda Guerra Mundial terminou
oficialmente.

5 de setembro
- de 1997. Madre Teresa de Calcutá morre em Calcutá, na Índia, com 87 anos de idade. Criou a
congregação das Missionárias da Caridade.

7 de setembro
-de 1822. Dia da Independência do Brasil, data que ficou conhecida pelo episódio do "Grito do
Ipiranga”. O Príncipe Regente Dom Pedro ordenou aos soldados que o acompanhavam que
jogassem fora os símbolos portugueses que levavam nos uniformes. Em seguida, gritou
"independência ou morte" e a partir desse momento, simbolicamente, o Brasil não era mais uma
colônia de Portugal.

11 de setembro
- de 2001. Uma série de ataques terroristas realizados com aviões de passageiros destroem as
torres do World Trade Center de Nova Iorque e danificam o edifício Pentágono em Washington,
fazendo cerca de 2.000 mortos.

14 de setembro
- de 1812. O exército francês comandado por Napoleão Bonaparte, entrou em Moscovo. A cidade
abandonada pela população foi pasto de um incêndio que a tornou inabitável durante o Inverno
que se aproximava, obrigando o Imperador francês a abandoná-la.

18 de Setembro
- de 1851. Primeiro número do New York Times.

19 de setembro
- de 1761. O transporte de escravos para Portugal, é proibido;assim como o tráfico de escravos no
país.
- de 1893. A Nova Zelândia é o primeiro país a permitir o voto das mulheres em eleições.

20 de setembro
- de 1979. Em Portugal, as mulheres passam a ter garantia legal de igualdade de oportunidades e
de tratamento no trabalho e no emprego.

22 de setembro
- de 1862. Proclamação da Emancipação por Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da
América, declarando a liberdade de todos os escravos existentes nos Estados Unidos da América
a partir de 1 de Janeiro de 1863.
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