ABRIL 2020

RESISTINDO EM TEMPOS DE CRISE!
40 ANOS SERVINDO A VIDA!

Estamos com muita saudade! Se proteja,
se cuide, cuide de quem você ama! Nos
vemos em breve. #FiqueEmCasa
Rua Monsenhor Bacelar, 400 - Centro Petrópolis.
Tel.: (24) 2242-2462 - Fax: (24) 2246-0214

Acompanhe nosso trabalho nas
redes sociais:
https://www.facebook.com/cddhpetropolis/
http://www.cddh.org.br
@cddh_petropolis
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“UNIR SEM REUNIR”, A SOLIDARIEDADE À
SERVIÇO DA VIDA
O Centro de Defesa dos Direitos
Humanos no dia 17 de março
iniciou uma nova etapa. Junto às
recomendações
feitas
pela
Organização Mundial da Saúde e
às
medidas
tomadas
pela
prefeitura
de
Petrópolis
de
isolamento
social,
o
CDDH
direciona sua atenção para as
ações
de
enfrentamento
e
combate ao Covid-19. Desde este
momento, a equipe do CDDH vem
se reinventando para, diante o
cenário
de
pandemia
que
enfrentamos, permanecer intacto o
lema de Serviço à Vida, objetivo
principal do Centro.
A partir de 18 de março de 2020, a equipe reorganiza as atividades para manter o
atendimento via Whatsapp (e em presencial, somente com agendamento prévio) junto às
lideranças comunitárias, jovens dos projetos Resistir e Florescer e pessoas que buscam a
Instituição para demandas individuais ou coletivas. Durante o mês de abril trabalhamos
com a frente de assistência, na arrecadação de donativos, no atendimento às famílias, no
apoio à Pop Rua e na entrega de cestas básicas para mais de 400 famílias das
comunidades de Petrópolis.
Assim, o CDDH esteve engajado em algumas campanhas para auxílio daqueles que
mais necessitam, sendo um Centro de referência na distribuição de cesta básica, e
também um ponto de arrecadação, atendimento e conscientização da população. As
ações foram: A fome não espera, do Instituto Marielle Franco, em que o CDDH esteve
presente no mapa Corona nas periferias, como referência de distribuição de alimentos,
distribuição de kits de higiene e campanha de conscientização; campanha Vamos Precisar
de Todo Mundo, para arrecadação de cestas; na Tribuna de Petrópolis, divulgando a
campanha “CDDH na arrecadação de doações para famílias e pessoas em situação de
rua”; no “Movimento Cidade Unida”, com as agências de comunicação de Petrópolis
unidas para ajudar famílias em vulnerabilidade; e, por fim, a campanha “Unir sem Reunir”
lançada pelo próprio CDDH em prol de pessoas em vulnerabilidade social.
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As primeiras preocupações do Centro foram em relação a Pop Rua, e sobre qual seria
a melhor estratégia para prestar assistência a esse público, levando em consideração a
realidade de vida nas ruas diante o contexto pandêmico. Além de toda a falta de recursos,
de moradia, de emprego e de alimento, a população em situação de rua ainda está sujeita
a doenças que surgem, como a tuberculose e pneumonia, e por isso sofrem mais. Já na
primeira semana do isolamento, o CDDH movimentou uma campanha de arrecadação
juntamente com a Rede Pop Rua. Em Petrópolis, a Rede de Atenção à População em
Situação de Rua movimenta muitas organizações que estão articuladas para o
atendimento a esta população. Com isso, foi possível arrecadar alimento, roupas,
calçados, água, itens de higiene e álcool em gel.
Junto a esse movimento, o Centro lança a campanha de arrecadação e distribuição
de cestas básicas voltada para os trabalhadores do setor informal. Muitas famílias vinham
buscar atendimento e auxílio, já que muitos são autônomos e precisam sair para circular
seu dinheiro. Além disso, na primeira semana de pandemia não tínhamos informações
consistentes sobre a assistência emergencial que seria fornecida para a população, o que
causou tensão nos trabalhadores que estavam com medo de não garantir o mínimo para
sobrevivência e sustento de suas famílias, pois a instabilidade de seus direitos gerou
angústia num cenário como este. Assim, a entrega de cesta básica deu início já na
primeira semana de isolamento social, para dar conta da escassez que surgia.
Além dos atendimentos com as comunidades já assistidas pelo CDDH, como Vila Sete
Casas, Vila Popular, Quilombo do Tapera, famílias do Projeto Florescer, também foram
assistidas comunidades no Duarte da Silveira, Madame Machado, Espírito Santo, Floresta,
Caxambu, Retiro, Lopes Trovão, Sargento Boening, Valparaíso, Lajinha, Pedro do Rio,
Barra Mansa, Fazenda Inglesa. A demanda por cestas básicas é muita, então
primeiramente a equipe do CDDH se organizou para o atendimento via Whatsapp junto às
famílias que necessitam, tanto para saber a condição social, quanto para acompanhar as
questões relacionadas ao auxílio emergencial, além de alertar sobre os cuidados no
combate ao Covid-19. Assim, por meio de um revezamento semanal, a equipe do Centro
faz a distribuição das cestas básicas, com todo o cuidado previsto pela OMS:
distanciamento de 1 metro, álcool em gel após qualquer contato, luvas nas mãos e,
principalmente, com o uso de máscaras. Neste momento em que vamos às comunidades,
é necessário cuidado redobrado, principalmente para não gerar aglomeração durante a
entrega.
Na primeira semana de pandemia no Brasil, o Centro de Defesas dos Direitos
Humanos age em serviço à vida. A equipe agradece por esta linda campanha de
arrecadação, agradece a todos os colaboradores, doadores, pois foi através desse
movimento em prol do bem-estar coletivo que foi possível que garantiu uma atuação com
tamanha firmeza junto às 400 famílias assistidas por essa campanha. “Unir sem Reunir”
demonstrou a potência da solidariedade. Agradecemos imensamente! #FiqueEmCasa
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A CIDADE QUE QUEREMOS!
Em reconhecimento ao trabalho realizado pelo CDDH nas comunidades, o CAIS Centro de Assessoria e Apoio a Iniciativas Sociais -, em parceria com a Misereor, lançou
uma cartilha, falando um pouco de como é o trabalho do Centro de Defesa dos Direitos
Humanos de Petrópolis na mobilização das comunidades em busca "Da Cidade que
Queremos". Clique na foto abaixo para ser direcionado à cartilha.
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REUNIÃO - CDDH E FAMPE
No dia 17/04 o CDDH realizou uma reunião com
Eduardo, secretário da FAMPE - Federação das
Associações de Moradores de Petrópolis - para saber
como está a situação das comunidades da cidade diante
do isolamento social. A reunião foi principalmente para
saber qual a necessidade das famílias, qual auxílio o
poder público está prestando e como o CDDH pode
ajudar.

CDDH AUXILIA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL EM MEDIDAS FRENTE À PANDEMIA
Desde o início do isolamento social, o CDDH
vem auxiliando alguns equipamentos da
Secretaria de Assistência Social de Petrópolis,
principalmente com doações de lanches, roupas
e itens de higiene para a população em
situação de rua. As doações são deixadas no
Centro Pop e distribuídas aos usuários por
funcionários do Centro Pop, do Consultório na
Rua e equipe de abordagem social.

REUNIÃO COLETIVO CULTURAL
No dia 26 de abril o Coletivo Cultural se
reuniu para debater as questões do
coronavírus,
isolamento e também o
cenário político do Brasil e do Mundo com
base nas percepções da OMS sobre o
mundo. Um encontro que falou das
crenças no futuro, nas dificuldades em
acreditarmos na humanidade, mas na
necessidade de encontrar forças e
estímulos para sobreviver neste período e
para tentar alterar o pós pandemia.
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LIVE - REIMONT E LEONARDO BOFF
Dia 30 de abril, através do facebook, o Vereador do
Rio de Janeiro, Reimont, realizou uma live junto com o
teólogo Leonardo Boff. Na live foi discutida a Carta da
Terra, qual sua importância na atualidade e como
podemos pensar no futuro através dela.

REUNIÃO - ROMARIA DA TERRA ADIADA
No dia 07/04 o CDDH realizou uma reunião com
todas as instituições que fazem parte da coordenação
da Romaria da Terra. Nesta reunião foi decidido que a
Romaria, que aconteceria em julho, foi adiada por
tempo indeterminado, e com isso também todas as
atividades de organização e divulgação do evento.

REUNIÃO ABONG - 06/04
No dia 06/04 o CDDH realizou uma reunião
com as instituições que compõem a ABONG.
Nesta reunião, a principal pauta foi o que cada
Instituição estava fazendo durante esta pandemia,
como estavam trabalhando e quais os desafios.
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REUNIÃO CMAS
No dia 08 de abril de 2020, o CDDH participou
da reunião extraordinária do Conselho Municipal
de Assistência Social. Reunião realizada
remotamente pelo app de vídeo chamada. Nesta
reunião foi discutido sobre a alteração da entrega
do relatório das organizações de assistência
social, devido a Pandemia do Corona Vírus. Com
base nas diretrizes e no Conselho Nacional de
Assistência
Social,
os
relatórios,
excepcionalmente, que deveriam ser entregues no
mês de abril, poderão ser entregues até setembro
de 2020, Resolução 004 de abril de 2020.
Momento também que foi discutido que mesmo
com a quarenta, é importante manter as atividades
do CMAS, das formas viáveis. E que seria
encaminhado para a secretária de assistência
social um ofício para que o conselho conheça o
plano de atuação emergencial da secretária.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMAS
No dia 20 de abril de 2020, o CDDH participou
da reunião extraordinária do Conselho Municipal
de Assistência Social. Reunião realizada
remotamente pelo app de vídeo chamada. Nessa
reunião foi discutido sobre o decreto Municipal
1.148 de 15 de abril de 2020. Que trata sobre as
reuniões dos conselhos no momento da
Pandemia. Que as reuniões para acontecer na
casa dos conselhos deveriam observar critérios de
segurança para os presentes. O colegiado do
conselho destacou que o CMAS parou e continua
com os trabalhos, demandas, encaminhamentos e
reuniões remotamente. E, desta forma, matéria
essa forma de trabalho, até que seja seguro para
todos.
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ABONG E PLATAFORMA REDE SOLIDÁRIA APOIAM CAMPANHAS DO
CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE PETRÓPOLIS
As campanhas lançadas pelo CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE
PETRÓPOLIS para arrecadação de recursos e donativos para a população em situação de
rua e para famílias das comunidades de Petrópolis ganhou reforço da Rede Solidária, criada
pela ABONG com o objetivo de unificar todas essas iniciativas em um único espaço.

REUNIÃO FÓRUM SOCIAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - 9/04
Considerando as questões particulares do Rio de Janeiro relacionadas à questão
urbana, foram eleitos dois temas que atravessam as cidades e o clima para serem
estudados. A ideia é aprofundar o debate sobre as águas na cidade, dando continuidade
à preparação do Seminário Regional SE do Fórum cujo encontro presencial precisou ser
adiado por conta da pandemia do novo Corona Virus.
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CDDH NAS COMUNIDADES DURANTE A PANDEMIA
Durante o mês de abril, o CDDH procurou manter contato com todas as comunidades
que são mais próximas da Instituição, por isso, durante o mês foram realizadas reuniões
online com lideranças das comunidades nas quais o CDDH atua. A pauta das reuniões
foram principalmente como a comunidade está lidando diante ao isolamento, quais as
maiores dificuldades e como o CDDH poderia auxiliar neste momento. Algumas das
comunidades foram: Vila Popular, Vila das 7 Casas e Quilombo da Tapera.

NOTAS ASSINADAS PELO CDDH NO MÊS DE ABRIL
Durante o mês de abril, a instituição assinou diversas notas compostas por diferentes
entidades, algumas das notas estão abaixo, clique na imagem para ver o conteúdo
completo:

CDDH EM DEFESA DOS RODOVIÁRIOS
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NOTA PÚBLICA: EM DEFESA DA VIDA –
FORA BOLSONARO

CARTA PÚBLICA PELA DEFESA DOS
DIREITOS DA MÃE TERRA E PELA VIDA DA
AMAZÔNIA COM SEUS POVOS

PROJETO RESISTIR
Assim como o contato com as lideranças das comunidades foi mantido, o CDDH
procurou manter o Projeto Resistir acontecendo, mesmo que remotamente. Foram feitas
chamadas de vídeo com os jovens, buscando sempre a proximidade, confiança e carinho
deles. É muito importante mostrar que a Instituição prioriza o contato, principalmente
durante um momento tão difícil e delicado como o do isolamento social. Em suma, a
equipe do CDDH ficou muito feliz com o pedido de retorno do projeto pelos jovens da
comunidade Vila Popular. O Projeto tinha sido pausado na comunidade por falta de
adesão, mas a pedido dos jovens, o trabalho foi retomado e a mobilização deles
impressionou a equipe.
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PROJETO FLORESCER
As atividades do Projeto Florescer teriam início no dia 17 de março de 2020, dia em que
foi iniciada a quarentena na cidade de Petrópolis. Durante a primeira semana de
isolamento, o CDDH se reuniu via Skype e reflete sobre: Como não perder o vínculo com os
pais e jovens do Projeto Florescer? Como criar uma relação de elo com esses jovens que
tinham feito o processo seletivo? Como podemos estar juntos nesse momento que pede
isolamento social? Como criar teias de possibilidades de um encontro não presencial?
Fizemos ligações diretamente para cada um dos responsáveis dos jovens, para
esclarecer dúvidas e colocar o CDDH à disposição para atendimentos necessários e por
perto das dificuldades que cada um passa no meio da pandemia. É necessário enquanto
educadoras reorganizar e reinventar as ferramentas arte-educativas para atuar via online
de alguma forma, levando em consideração a realidade social das famílias e jovens do
projeto com quem trabalhamos. Alguns objetivos permeiam os educadores:
Realizar atividades que permitam interação pelo Whatsapp.
Manter contato telefônico individual para atendimento junto às famílias e jovens.
Criar um fórum simples e prático para colocação de conteúdos.

Com o propósito de começar a trabalhar com as temáticas vinculadas às atividades
do projeto, como Direitos Humanos, Educação Ambiental, Cidadania, Cooperação,
Juventude, propostas de atividades estão sendo estimuladas, assim como desafios e
reflexões para fortalecer os temas mencionados. Começamos a abordar o tema Direitos
Humanos, para iniciar a leitura dos nossos direitos enquanto cidadãos e a importância da
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E O ISOLAMENTO
SOCIAL
A partir do dia 17/03:
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Um dos grupos mais afetados pela pandemia e, principalmente, pelo isolamento
social será o grupo dos trabalhadores autônomos. Pensando em como diminuir esses
danos e garantir ao menos o básico a essa parte da população mais prejudicada, o CDDH
Petrópolis lançou a seguinte campanha:
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Além disso, a parcela da população que mais tem seus direitos violados é a
população em situação de rua, e isso piora gravemente durante uma pandemia. Sendo um
grupo de alto risco, a população em situação de rua ainda perde acesso a restaurantes
que lhes doavam comida por conta do isolamento social; também não podem utilizar os
bebedouros municipais, que foram fechados para conter a propagação do vírus.
Com isso, o CDDH Petrópolis, que possui uma longa caminhada lado a lado com a
população de rua, lançou a campanha em conjunto com algumas instituições parceiras
para que ao menos o básico seja mantido à Pop Rua.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS:
Quer saber se as doações estão sendo entregues? Se estamos entregando
direitinho?
Vem cá, clica no link abaixo para ver a quarta prestação de contas da campanha
solidária do COVID-19.
Mais de 400 famílias já foram contempladas! Nos ajude a ajudar mais famílias

http://www.cddh.org.br/p/prestacao-de-contas-campanhas-covid19/

Além disso, colocamos um pouquinho da campanha em um vídeo no nosso canal
do youtube, clique na imagem para ver:

Estamos com saudades, mas vai ficar tudo bem. Fizemos um vídeo para relembrarmos
alguns dos nossos momentos juntos. Enquanto não podemos nos abraçar, vamos
matar a saudade com lembranças <3
Clique aqui para ver!
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CANTINHO DA POESIA
Quarentena
Os que sobrevivermos ao cuidado
teremos densa lida pela frente:
mexermos no perfil globalizado
do nosso social tão inclemente,
de modo a remoldá-lo humanizado!
Que pese a nossa força coletiva!
A mão do capital já se ressente
e grita pra nos ter na comitiva...
Um novo ordenamento é mais que urgente,
com foco, com voz firme e decisiva!
Que a vida seja o centro, que o mercado
não sugue, apenas sirva a gente viva!

- J. Thomaz Filho-

MAURÍCIO DE SOUZA
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CANTINHO DA HISTÓRIA - MAIO
1 de maio
1889 - O Dia do Trabalho foi criado em 1889 por um Congresso Socialista realizado em Paris. A
data foi escolhida em homenagem à greve geral que aconteceu em 1º de maio de 1886 em
Chicago, principal centro industrial da época. Os trabalhadores protestavam contra as condições
desumanas de trabalho.
1994 - Morre Ayrton Senna, piloto brasileiro de Fórmula 1. O acidente aconteceu na 6ª volta do GP
de Ímola. Senna estava liderando a corrida com 0,675s na frente do Benetton de Michael
Schumacher. Ayrton bateu na curva Tamburello e veio a falecer logo em seguida.

3 de maio
1992 - Quatro policiais que haviam espancado um negro são absolvidos pela Justiça norteamericana, causando três dias de revoltas em Los Angeles e em outras cidades dos Estados
Unidos. No episódio, 58 pessoas morreram.

7 de maio
1945 - Termina a Segunda Guerra Mundial. Oficiais do exército alemão confirmam a rendição
oficial do país.

14 de abril
1994 - Nelson Mandela assume a presidência da África Sul. É o primeiro negro da história a
assumir o cargo do país.
11 de maio
1949 - Israel é admitida pela ONU.

13 de maio
1888 - Sancionada a lei Áurea que, assinada pela princesa Isabel, abole a escravidão no Brasil.

16 de maio
2004 - No dia 16 de maio, o Estado americano de Massachusetts se tornou o primeiro a permitir o
casamento legal entre pessoas do mesmo sexo.

20 de maio
1930 - A polícia colonial inglesa prende em Bombaim (Índia) o líder nacionalista Mahatma Gandhi.
1940 - Entra em funcionamento o campo de concentração nazista de Auschwitz.

21 de maio
1919 - A Câmara de Representantes norte-americanos autoriza o voto feminino.

30 de maio
1431 - Ingleses a condenaram à morte Joana D'arc na fogueira, sob a acusação de bruxaria. No
mesmo dia (30/05), em 1920, foi canonizada pela Igreja.
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