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COMITÊ PIABANHA - SEGUNDO DIA DO ENCONTRO SAÚDE
AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
No dia 1 de dezembro foi realizado o
segundo dia do Encontro Saúde Ambiental e
Conservação da Biodiversidade proposto pelo
Comitê Piabanha. A atividade realizada no
segundo dia foi uma mesa redonda
"Pandemia e Unidades de Conservação:
desafios para pensar o presente", que
aconteceu virtualmente para a segurança dos
participantes em relação à pandemia da
COVID-19.

CONSULTÓRIO NA RUA FAZ CAMPANHA CONTRA AIDS PARA
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Em comemoração ao Dia Mundial de Luta
contra a AIDS, a equipe do Consultório na
Rua realizou uma campanha focada na
população em situação de rua. A equipe do
CDDH acompanhou a atividade.

COMITÊ PIABANHA – GESTÃO NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS NA PESQUISA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
No dia 1 de janiero também
aconteceu
outro
evento
virtual
promovido pelo Comitê Piabanha. A
proposta desse encontro foi estimular
um processo formativo da população em
geral para preservação de áreas verdes
e da saúde da população. Uso de
recursos em parques e unidades de
conservação.
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VÍDEO CHAMADAS COM MORADORES DE COMUNIDADES
ASSESSORADAS PELO CDDH
Durante a pandemia estamos acompanhando as comunidades através de vídeos
chamadas com algumas lideranças, onde ouvimos suas demandas e fazemos os
encaminhamentos necessários, ainda que à distância. Nesse mês de dezembro tivemos
os encaminhamentos da instalação de relógios individuais na Comunidade Vila Popular e
a notícia da chegada da internet no Quilombo da Boa Esperança, em Areal.
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SEMINÁRIO NACIONAL FMCJS, 1º E 2º DIA
Nos dias 01 e 02 de dezembro, pela plataforma zoom, aconteceu o Seminário
Nacional do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, com o tema
Avanços e Desafios Durante e Pós Pandemia. Este Seminário Nacional foi nutrido pelos
acúmulos construídos no ciclo de seminários regionais do FMCJS, e as discussões
iniciais foram acerca da defesa de uma economia pautada na vida, no direito à saúde
pública, assim como a persistência das injustiças ambiental e climática, como é
demonstrado socialmente na divisão desigual do desenvolvimento entre ricos e pobres.
Por isso, os membros do FMCJS comungam da abordagem interseccional das
mudanças climáticas com as lutas antirracistas, a justiça intergeracional e a igualdade de
gênero. Além disso, a íntima relação entre os fundamentalismos político, religioso e
cultural, e sua influência nos danos socioambientais, como o negacionismo de governos
de ultradireita ou neofascistas, também é apontado como um acelerador dos processos
de concentração de gases do efeito estufa e da propagação da atual crise sanitária.

SEMINÁRIO NACIONAL FMCJS, 3º E 4º DIA
Nos dias 03 e 04 de dezembro foi redigida pelos membros das instituições uma Carta
Pública para a sociedade brasileira, intitulada “Tudo Está Interligado Como Se Fôssemos
Um Nessa Casa Comum”. É consenso nos últimos de seminário que o fórum tenha como
objetivo para a agenda 2021 ampliar a participação de Povos e
Comunidades Tradicionais em todos os espaços, pois é preciso trazer luz à relação entre
a pandemia e o aprofundamento dos impactos socioambientais sobre essas populações.
Também para 2021, o tema dos Direitos da Natureza, a Mãe Terra, será pauta do
FMCJS, além da importância de relacionar esses direitos da natureza com a defesa da
biodiversidade; também é prioritário o tema das águas, englobando as dimensões do
acesso, dos direitos, da preservação, assim como é prioritário pautar o racismo
ambiental, suas relações com as mudanças climáticas e os impactos e evidências das
mudanças climáticas no contexto urbano, e este objetivo implica enfrentar os
megaprojetos de infraestrutura e pensar a relação entre a violência urbana e os impactos
socioambientais.
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REUNIÃO REDE POP RUA SOBRE CONFRATERNIZAÇÃO
No dia 2 de dezembro a equipe
do CDDH participou de uma reunião
no Centro de Cidadania par discutir
com a rede pop rua uma
confraternização para a população
em situação de rua.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PESQUISA E EXTENSÃO NOS
COMITÊS BAÍAS DE GUANABARA E PIABANHA
No dia 02/12 a equipe participou do V encontro de pesquisadores do comitê
piabanha e I encontro de Educação Ambiental, pesquisa e extensão nos Comitês
Bacías de Guanabara e Piabanha. A roda de diálogos foi dirigida por: Erika
Cortines – CBH piabanha, Zé Paulo – Diretor do Comitê Piabanha e Jac Guerreiro
– CBH BG e essa está baseada em alguns trabalhos dos 108 que foram recebidos
no comitê e que tinham relevância da gestão das aguas. Os autores de cada um
dos projetos também estavam presentes no Chat para esclarecer todas as dúvidas
que surgiram.
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ABONG: SEMINÁRIO “COMO COMBATER O RACISMO
INSTITUCIONAL NAS OC’S”
No dia 2 de dezembro a equipe do
CDDH participou de um debate online
promovido pela ABONG sobre como
combater o Racismo Institucional nas
OSC's.

ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DH
O CDDH participou nos dias 2 e 3 de dezembro do Encontro Nacional de
Educação em Direitos Humanos, iniciativa da ReBEDH, que na ocasião foi
reativada, com a inclusão de pesquisadores de todas as regiões brasileiras. A
proposta do encontro também foi de articular ações em rede com a finalidade de
contribuir para fomentar ações de educação em DH. O evento contou com
debates sobre desafios para implementação de ações e políticas de educação
para promoção da democracia na américa latina.

ENCONTRO VIRTUAL CURSO ECA
No dia 2 de dezembro a
equipe do CDDH promoveu uma
reunião
online
com
os
participantes do curso ECA online.
O principal objetivo da reunião foi
saber qual a avaliação dos
participantes do curso e sanar
possíveis dúvidas.
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ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS - REASO
Neste encontro foi
relembrado a trajetória do
Comitê Piabanha e prestada
uma
homenagem
aos
integrantes que faleceram em
2020, incluindo Paulo Leite.

CDDH SOLIDÁRIO
No dia 3 de dezembro a equipe do
CDDH lançou uma campanha nas
redes sociais para arrecadar fraldas
para uma idosa. A campanha mais
uma vez foi um sucesso e o CDDH
gostaria de agradecer a todes que
contribuíram.

RODA DE DIÁLOGOS: "A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NOS TEMPOS DE PANDEMIA E DESMONTE
AMBIENTAL E SOCIAL".
No dia 03 de dezembro o
CDDH participou da Roda de
Diálogos online proposta no XII
Encontro
da
Educação
Ambiental da Serra dos
Órgãos. O tema discutido foi "A
importância
da
Educação
Ambiental nos Tempos de
Pandemia
e
Desmonte
Ambiental e Social".
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REUNIÃO CONAPA
No dia 3 de dezembro ocorreu a Reunião do CONAPA. A reunião teve como pauta a
aprovação da memória da 3ª reunião ordinária que aconteceu no dia 25/11, a
reestruturação dos assentos do CONAPA, apresentação dos resultados e
encaminhamentos da CT Conjunta de Biodiversidade, a revisão do plano de manejo, as
ações de proteção ocorridas no território da APA Petrópolis, discussão sobre a PL para
criação do MONA Maria Comprida, além do agendamento de reuniões para o ano de
2021;

PLENÁRIA VIRTUAL DO COMITÊ BRASILEIRO DE
DEFENSORAS E DEFENSORES EM DIREITOS HUMANOS
No dia 03 de dezembro a equipe do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de
Petrópolis participou da plenária virtual dos CBDDH. O evento começou com a
intervenção poética e artística de Shaira Mana Josy seguido de uma roda de
apresentações. A plenária teve como pauta: dossiê vidas em luta, apoio emergencial,
denúncias e incidências, oficina e redes de proteção, grupos de trabalho e ações gerais.
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DO CDDH
DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA
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REUNIÃO ABONG
No dia de dezembro a equipe do CDDH participou d reunião mensal e de encerramento
anual da ABONG.

BRINCADEIRA DE CRIANÇA
A partir do dia 3 de dezembro a equipe do
CDDH começou online o projeto "Brincadeira de
Criança", que nada mais é do que uma
reformulação do projeto "Cine Pipoquinha". Como
a pandemia da covid-19 impossibilitou encontros
presenciais, a paralização do projeto foi inevitável.
O CDDH criou o Brincadeira de Criança, que nada
mais é do que encontro semanais virtuais com
brincadeiras, leituras e teatros com as crianças. No
mês de dezembro já aconteceram diversos
encontros e o projeto continua em janeiro de 2021.

MESA REDONDA: INCÊNDIOS EM ÁREAS NATURAIS
No dia 3 de dezembro a equipe do
CDDH participou da Mesa Redonda:
"Incêndios em Áreas Naturais",
promovida pelo XVIII Encontro de
Pesquisadores do Parque Nacional da
Serra dos Órgãos.
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OS DESAFIOS AO ENFRENTAMENTO À TORTURA - 10 ANOS
DO COMITÊ ESTADUAL DE COMBATE E PREVENÇÃO À
TORTURA 04/12/2020
O objetivo do seminário foi discutir os
problemas que o sistema carcerário vem
enfrentando. Contou com a participação de
membros do Comitê, funcionários do DEGASE e
também de parentes de detentos. Foi relatado o
quanto o sistema carcerário continua precário, foi
falado sobre os canais de denúncias, como o
Portal Desencarcera RJ, e também sobre a falta
de preparo para a chegada do COVID 19 aos
presídios.

LIVE "PÓS-ELEIÇÕES: QUEM É A DIREITA NO BRASIL?"
No dia 4 de dezembro a
equipe do CDDH acompanhou a
live "Pós-Eleições: quem é a
Direita no Brasil?". Na live Anita
Prestes faz uma análise de
conjuntura e projeções políticas
futuras.

MESA COMITÊ PIABANHA – RESTAURAÇÃO FLORESTAL
No dia 4 de dezembro a
equipe do CDDH acompanhou a
mesa de conversa do Comitê
Piabanha, o tema discutido foi a
Restauração Florestal.
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LIVE LEF 2020
No dia 6 de dezembro a
equipe do CDDH acompanhou
a Live LEF (Linguagem Em
Foco) 2020.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA FÓRUM POP RUA RJ
No dia 8 de dezembro o Centro de Defesa dos
Direitos Humanos participou da reunião extraordinária
do Fórum Permanente Pop Rua RJ.Arnaldo Gama
deu abertura ao evento e apresentou a Pauta do
evento o qual foi dividida em 3momentos. 1. Fala de
Tomas Mello representante do instituto Nacional em
Direitos Humanos da POPRua – Falou sobre Moradia
Primeiro e experiências de Curitiba, baseado no
modelo Housing First dos anos 80 nos Estados
Unidos e que vem sendo aplicado no Brasil. 2. Fala
da Professora Nilsa Rogeria, quem apresentou o
resultado preliminar da pesquisa feita pela PUC rio
voltada aos moradores de Rua em tempos de COVID
-19. 3. Avaliação 2020 e planejamento para 2021

COMITÊ PIABANHA - HOMENAGEM A PAULO LEITE
No dia 8 de dezembro antes de começar a reunião do Comitê, houve uma
homenagem ao companheiro Paulo Leite, que nos deixou vítima da COVID-19.
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REUNIÃO CENSO POP RUA
No dia 08 de dezembro de 2020, o CDDH
participou da reunião para elaboração do Censo
da População em Situação de Rua 2020 de
Petrópolis. Com a presença do Centro Pop, Nis,
Mitra e casa da Cidadania. Os equipamentos
que estão fazendo o preenchimento do Censo,
colocaram que seria melhor prorrogar até
dezembro o preenchimento do questionário.
Para terem mais adesão, completarem
informações e até por prudência e segurança
das pessoas por conta da Pandemia do COVID19.

LIVE DE LANÇAMENTO DO DOSSIÊ VIDAS EM LUTA
No dia 8 de dezembro ocorreu a Live
de Lançamento do Dossiê Vidas em
Luta- criminalização e violência contra
defensoras e defensores de direitos
humanos no Brasil. Foi apresentada
uma sistematização das violações de
direitos de quem defende direitos
humanos, como reflete também sobre
as causas estruturais que resultam
numa violência ainda mais intensa
contra defensoras mulheres, população
negra, LGBTQI e povos tradicionais.

REUNIÃO CAMPANHA DESPEJO ZERO
No dia 9 de dezembro a equipe
do CDDH participou da última
reunião da Campanha Despejo
Zero em 2020. Foram feitos
balanços da campanha e criadas
estratégias para o próximo ano.
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PLENÁRIA “DEFENDENDO VIDAS E GARANTINDO DIREITOS”
Essa Plenária contou com uma mística inicial e a fala de um representante por região e
teve como objetivo contribuir na articulação das organizações, movimentos e entidades de
luta pelos direitos humanos e pelos direitos da natureza. Também foi falado sobre o
fortalecimento das redes estaduais de proteção de defensoras e defensores de direitos.
Foi feito um balanço do ano de 2020, que foi um desafio para todas as instituições e
também sobre as perspectivas para a manutenção frente aos desafios da COVID e
Governo Bolsonaro.

LANÇAMENTO LIVRO “DIREITOS DA NATUREZA”
No dia 09 de dezembro ocorreu o lançamento do livro Direitos da Natureza – Marcos
para a construção de uma teoria geral, através da Articulação Nacional pelos Direitos da
Natureza a Mãe Terra e conta com a presença de juristas e acadêmicos de diferentes
organizações da sociedade civil e instituições em defesa dos direitos de todo o Brasil. O
documento propõe uma mudança que transita de uma visão antropocêntrica para uma
ecocêntrica: a vida em harmonia com a Natureza como fundamento e valor. Por isso,
preservá- la. Para salvar a humanidade, é necessário, antes, salvar a natureza. Para fazer
o download do livro é só clicar na foto abaixo.
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20 ANOS DO FÓRUM POP RUA
No dia 10 de dezembro a equipe do CDDH
acompanhou a live feita pelo facebook do Fórum
Permanente sobre População em situação de rua do
RJ. A Live teve como principal pauta os 20 anos do
Fórum, as conquistas e os desafios que ainda
persistem.

DIA MUNDIAL DOS DH – LEONARDO BOFF
Dia Mundial de Direitos Humanos,
Aula Inaugural da Escola Popular de
Direitos Humanos. Neste evento o
convidado Leonardo Boff fez uma
retrospectiva histórica sobre os Direitos
humanos e seu impacto na vida das
pessoas. Fez também uma ampliação
dos conceitos de Direitos humanos nos
dias de hoje contemplando a "mãe
terra" e todos os seres como nossos
irmãos.

LIVE “QUEM TEM FOME, TEM PRESSA”
No dia 16 de dezembro a
equipe do CDDH acompanhou
a live "Quem tem fome, tem
pressa" promovida pelo Instituto
Educação e Cidadania Referência
em
Direitos
Humanos. Leonardo Boff fez
parte da mesa de debate da
live.
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PRÉ-CONFERÊNCIA DO OBSERVATÓRIO CULTURAL
No dia 12 de dezembro o CDDH
participou da Pré Conferência Popular
de Cultura - Observatório SUDESTE.
O encontro foi dialógico e com
dinâmicas virtuais de reflexão coletiva
a partir dos comentários do mestre
Celio Turino, criador do Cultura Viva e
do auditor Carlos Leite de Almeida do
Tribul de Contas da União.

REUNIÃO TERRA DO FUTURO
No dia 21 de dezembro o CDDH participou da reunião online da Terra do Futuro. A
principal pauta foi a campanha de 2021.

DEBATE DO DIA INTERNACIONAL DOS DH
O 14 de dezembro o Núcleo de Estudos da Violência promoveu um debate sobre o dia
internacional dos Direitos Humanos e o CDDH esteve presente, o evento contou com a
presença de Paulo Sérgio Pinheiro, Dina Alves, Padre. Julio Lancellotti, Solange de
Oliveira (fundadora do Movimento Mães em Luto da Zona Leste), Maria Victoria
Benevides e da jornalista Laura Greenhalgh como mediadora.
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PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – MAN
No dia 14 de dezembro a equipe
do CDDH realizou uma palestra
online para os funcionários da
empresa MAN Energy Solutions, o
tema da palestra foi a violência
contra a mulher.

REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
No dia 14 de dezembro a equipe
do CDDH participou da reunião
online do Conselho Municipal de
Cultura.

DIÁLOGOS C/ COMUNIDADES AMEAÇADAS POR DESPEJOS
NA PANDEMIA
No dia 14 de dezembro a equipe do CDDH-Petrópolis esteve presente nos
Dialogos com as comunidades ameaçadas por despejos na pandemia, realizado
pelo Comitê Goiano de Direitos Humanos: Dom Tomás Balduino. Neste evento,
integrantes das campanhas estadual e nacional contra despejos no período da
pandemia conversam com representantes de ocupações e acampamentos
urbanos e rurais sobre garantia de direitos. Os dialogos foram mediados por
Jessica Brito – Integrante da coordenação executiva Goiano de Direitos
Humanos Dom Tomás Balduino e contou com as intervenções de: Benedito
Roberto Barbosa (Despejo Zero) – Vilmar Almeída (Parem os Despejos) –
Edson Francisco (Acampamento Ozial Alves) – Vitoria Aparecida
(Acampamento Leonir Orback) – aria Moreira (Acampamento Dom Tomás
Balduino) – Jackeline Pires da Silva (Ocupação Alto da Boa Vista)

19

ENCONTRO FAMÍLIA SOLIDÁRIA CEDECA
A proposta desse encontro foi dar voz de desabafo as pessoas que pertencem aos
projetos Família Solidaria e PPCAAM. Essa pratica ajuda na troca de informações para a
superação dos eventuais problemas que venham aparecer. Foi também um momento de
exposição de casos pelos quais as famílias tem enfrentado além da situação da
pandemia. Situações como morte de crianças, adolescentes e parceiros da caminhada
que apoiam o projeto de proteção.

PRESENTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO COM POP RUA
A equipe do CDDH conseguiu através de doações
montar kits de higiene pessoal para serem entregues
à população em situação de rua no dia da
confraternização de final do ano com eles. Obrigada a
todos e todas que doaram, os kits ficaram lindos e
eles, muito felizes.
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CONFRATERNIZAÇÃO POP RUA
No dia 16 de dezembro aconteceu no Centro Pop uma confraternização de final de ano
com a população em situação de rua. O evento foi organizado pelas instituições que
compõem a rede pop rua de Petrópolis e com doações de voluntários.

REUNIÃO CMAS
No dia 16 de dezembro de 2020, o CDDH
participou da reunião ordinária do Conselho
Municipal de Assistência Social. Neste encontro
foi feito o encerramento do ano de 2020 e foi
iniciado a discussão sobre as propostas de
assuntos e atividades do conselho para 2021.

VISITA VILA POPULAR
Acompanhamos a Comunidade Vila Popular
numa ação realizada pela Enel no local. O
objetivo foi que a concessionária cumpra sua
parte nas tratativas do Grupo de Trabalho do
MPF para a regularização fundiária da
Comunidade. Nesse dia a empresa realizou
cadastros para novas ligações e também a
negociação para novas ligações de energia.

21

ENCONTRO DE REDES PELA DEMOCRATIZAÇÃO DAS ÁGUAS
No dia 17 de dezembro, coletividades latino-americanas se reúnem
para debater a diversidade de perspectivas das lutas populares por águas
no continente, com vistas a pensar conexões possíveis entre elas. A
parceria ocorreu entre a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, o Fórum de
Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental e a Red Waterlat-Globacit
para a roda de conversa Democratização das Águas: Diversidade de
Perspectivas e Caminhos para a Integração de Lutas Populares . A luta
pela água para todos é constante, pois a exploração das regiões à beiramar, aquíferos e o projeto de privatização das águas é presente, sendo os
primeiros atingidos os povos que dali subsistem há gerações. Para
acompanhar essa discussão, o debate se encontra salvo nas páginas do
Facebook das instituições citadas.

GRUPO NO WHATSAPP - OPORTUNIDADES DE
TRABALHO EM PETRÓPOLIS
A equipe do CDDH criou um
grupo no aplicativo WhatsApp para
compartilhar as oportunidades de
emprego e estudo para os cidadãos
petropolitanos. A criação do grupo
foi um sucesso e devido a grande
quantidade de pessoas participando,
já são 3 grupos totalizando cerca de
600 membros. Para entrar no grupo
basta clicar na imagem ao lado!

Clique para entrar no grupo!
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REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
No dia 21 de dezembro a
equipe do CDDH participou da
Reunião Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente, de forma online.

REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA ROMARIA DA TERRA
No dia 21 de dezembro a
equipe do CDDH participou da
Reunião
online
de
confraternização da Romaria da
Terra e das Águas. A reunião
contou com diversas místicas e
discussões sobre a Romaria em
2020 e ela em 2021.

REUNIÃO COM RUBENS BOMTEMPO
No dia 22 de dezembro a equipe do CDDH marcou uma reunião online
com o candidato a prefeito Rubens Bomtempo, o mesmo foi eleito, porém se
encontra inapto a assumir o cargo, o que gerou muitas dúvidas nas pessoas
das comunidades. O CDDH marcou a reunião na intenção de que Rubens
sanasse as dúvidas dos participantes.
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VÍDEO DE ENCERRAMENTO 2020
A equipe do CDDH gravou um vídeo de encerramento deste ano tão difícil
que foi 2020. Que 2021 seja mais próspero e iluminado. Clique na foto abaixo
para assistir ao vídeo.

Clique para assistir ao vídeo!

DEZEMBRO: DATAS IMPORTANTES
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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 1000 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
Sempre Haverá Esperança
Enquanto o amor pesar
mais que o mal na balança,
enquanto existir pureza
no olhar de uma criança,
enquanto houver um abraço,
há de haver esperança.
Enquanto nosso perdão
for mais forte que a vingança,
enquanto se acreditar
que quem acredita alcança,
enquanto houver ternura,
há de haver esperança.
Enquanto você sorrir
por uma boa lembrança,
enquanto você lutar
com uma força que não cansa,
enquanto você for forte,
há de haver esperança.
Enquanto a canção tocar,
enquanto seu corpo dança,
enquanto nossas ações
forem nossa grande herança,
enquanto houver bondade,
há de haver esperança.
Enquanto se acreditar
numa sonhada mudança…
pelo fim da violência,
pelo fim da insegurança,
enquanto existir a vida,
há de haver esperança.

Esperança no amanhã
e no agora também.
Tenha pressa, é urgente,
não espere por ninguém.
Não adianta esperança
se você não faz o bem.
Transforme sua esperança
em algo que não espera.
É no meio da maldade
que a bondade prospera.
É justo no desespero
que a paz chega e impera.
É quando se está sozinho
que um abraço tem valor.
Repare que é no frio
que a gente busca o calor.
E é justo onde existe ódio
que tem que espalhar amor.
Não adianta assistir,
não adianta observar,
se você não se mexer,
as coisas não vão mudar.
E até a esperança
vai cansar de esperar.
O mundo já lhe espero
udesde a hora de nascer.
Lhe apresentou a vida
e fez você entender
que se o problema é o homem,
o homem vai resolver.
Afinal, a gente nasce
sem trazer nada pra cá,
na hora de ir embora
o mesmo nada vai levar.
O que importa de verdade
é o que a gente vai deixar.

- Bráulio Bessa -
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CANTINHO DA HISTÓRIA - JANEIRO
1 DE JANEIRO
1959-Rebeldes comandados por Fidel Castro tomam Havana e o ditador Fulgêncio Batista deixa o país. A
revolução marcou o início da hegemonia de Fidel no poder. Ele fez sua entrada triunfal na capital da ilha uma
semana depois.
1999 - É instituída a moeda única da União Europeia, o euro.

2 DE JANEIRO
1839 - O fotógrafo francês Louis Daguerre tira a primeira foto da Lua.

9 DE JANEIRO
1822-Com a frase Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto: diga ao povo que
fico, Dom Pedro I se recusou a voltar para sua terra natal, Portugal. Este ato do então regente deu maior
força ao processo de independência do Brasil e ficou conhecido como o Dia do Fico.

10 DE JANEIRO
1932-Era registrado e publicado oficialmente o desenho do rato mais famoso do mundo, nos
quadrinhos. Mickey Mouse surgiu após uma ideia de Walt Disney, seu criador, ser roubada pela
Universal. Ele criou o camundongo, que foi mudando e chegou a ter 100 formas diferentes de desenho.

11 DE JANEIRO
1985-A cidade do Rio de Janeiro levou o Brasil inteiro à loucura. Iniciava o Rock in Rio, o maior festival de
música já realizado em solo nacional. A festa terminou em 20 de janeiro, com 200 mil pessoas na Cidade do
Rock, construída especialmente para o evento.

13 DE JANEIRO
1985 - Médicos franceses conseguem, pela primeira vez, trocar o sangue de um feto por meio de uma
transfusão intrauterina.

20 DE JANEIRO
1951 - A TV Tupi do Rio de Janeiro é inaugurada.

24 DE JANEIRO
1958 - Cientistas britânicos e norte americanos anunciam que conseguiram uma fusão nuclear controlada.
1999 - O filme Central do Brasil, de Walter Salles, ganha o troféu Globo de Ouro na categoria de melhor filme
estrangeiro.

25 DE JANEIRO
1984 - Aconteceu na praça da Sé, em São Paulo, a maior campanha cívica já realizada no Brasil: Diretas Já,
que pedia eleições diretas para presidência da República.

27 DE JANEIRO
1926-O cientista escocês John Baird apresenta, para a Instituição Royal de Londres, um aparato chamado
televisão, capaz de transmitir imagens a distância, pela ação de raios catódicos. Logo após, assinou contrato
com a BBC para transmissões experimentais.
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28 DE JANEIRO
1887-Inicia a construção da Torre Eiffel, símbolo de Paris, projetada por Gustave Eiffel, com a colocação da
pedra fundamental. Inaugurada em 1889 como a máxima atração da Exposição Universal de Paris, a Torre
era então a construção mais alta do mundo, com seus 300 metros de altura.
1985 - Para arrecadar dinheiro na tentativa de amenizar a fome na África, 45 grandes nomes da música
internacional uniram-se para gravar We are the world.

30 DE JANEIRO
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.

SE INSCREVA NO NOSSO CANAL NO YOUTUBE:

Clique aqui!
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