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Não queime lixo!
Uma campanha do CDDH Petrópolis em parceria com o corpo de bombeiros.
Você sabia que a queima de lixo, mesmo em propriedade privada, é crime? "O
artigo 54, da Lei 9.605 de 1998, conhecida como a Lei de Crimes Ambientais, preceitua
que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição
significativa da flora é crime." Ou seja, queimar uma sacola de lixo que seja, É CRIME!
Muitos incêndios florestais ou residenciais têm início após uma "inofensiva" queima de
lixo doméstico. A queima de lixo não só prejudica a atmosfera, quanto pode causar
incêndios de vasta extensão e como consequência, mortes. Além disso, além de colocar
em risco a natureza e a vida da população. a pessoa que queima o lixo também é
enormemente prejudicada com problemas e doenças respiratórias.
Em Petrópolis e ao redor, o número de incêndios florestais aumentou drasticamente se
comparado ao mesmo período do ano passado. A maioria dos incêndios começam por
imprudência e irresponsabilidade. Queima de lixo, descarte incorreto de cigarros, soltura
de balões, tudo isso pode gerar uma queimada enorme e tirar muitas vidas.
O Corpo de Bombeiros de Petrópolis está trabalhando com a equipe reduzida e o
número de chamados só aumenta. É nossa responsabilidade cuidar do meio ambiente e
não colocarmos nem as outras pessoas, nem nós mesmos em risco. Não queime lixo e
denuncie quem queima, proteja o meio ambiente, se proteja!

assista AO VÍDEO DA CAMPANHA
CLICANDO NA IMAGEM ABAIXO:
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ABONG: DEBATE SOBRE O PLANO DE TRABALHO E AS
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS
O tema escolhido para debate na “Terças Jurídicas
da ABONG” neste dia 21 de julho foi Plano de Trabalho
e as dificuldades para a sua execução neste momento
de pandemia.
Os participantes da apresentação
deixaram a importante dica de discutir com o
concedente os termos impeditivos para a realização
neste momento e quais são as alternativas para a sua
implementação dentro deste momento de pandemia.A
proposta debateu questões práticas de como as
organizações podem planejar seus projetos de forma a
dar mais segurança durante a execução facilitando os
processos também de prestação de contas.

REUNIÃO COORDENAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE DA PESSOA
ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA DO RIO DE JANEIRO
A Coordenação do Fórum Permanente da Pessoa Adulta em
Situação de Rua do Rio de Janeiro se reuniu no dia 29/07 para
organizar a semana de comemorações ao dia da pessoa em situação
de rua. A programação contará com importantes eventos e
participações de 17 a 23 de agosto e será divulgada em breve. O
CDDH, como parte da coordenação estadual, disponibilizará a
programação em todas as redes sociais da instituição.

PRÉ-CANDIDADO À PREFEITURA DE PETRÓPOLIS SE REÚNE COM
CDDH PARA DEBATER CADERNO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
No dia 17 de julho, o pré-candidato à prefeitura de Petrópolis,
Matheus Quintal, se reuniu com a equipe e diretoria do CENTRO
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE PETRÓPOLIS para
discutir as propostas políticas constantes do caderno de Políticas
Públicas lançado e divulgado pelo CDDH, desenvolvido a partir
da convivência com as comunidades de Petrópolis. Na conversa,
além das solicitações das comunidades, das políticas públicas, o
pré-candidato falou sobre suas experiências no setor público,
sobre seu conhecimento na busca de recursos para a
implementação de políticas e da sua abertura para todo e
qualquer tipo de políticas públicas, entendendo o estado laico que
deve permanecer como irretocável dentro do cenário político. Foi
um debate bastante interessante e esperamos que a conversa e
o documento do CDDH possa contribuir com o plano de governo
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REUNIÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
No último dia 27 de julho mais de 40 pessoas
participaram da reunião virtual do Conselho
Comunitário de Segurança. Estiveram presentes as
autoridades de segurança que atuam no município
como a Secretária de Ordem Pública, o Comandante
da Polícia Militar, a Delegada da 105 DP e, em
virtude de um incêndio de grandes proporções em
Araras, o Coronel do Corpo de Bombeiros e o
delegado da 106 DP não participaram da reunião.
Foram
apresentadas
as
demandas
das
comunidades e as forças de segurança explicaram
sobre o rendimento dos trabalhos em Petrópolis, do
cumprimento das metas e a grande apreensão de
drogas e da redução de crimes de maneira geral,
além do apoio de todas as forças de segurança às
questões de garantia do cumprimento do decreto
municipal para controle da covid 19.

SEDE DA APA PERMANECE EM PETRÓPOLIS E PASSA A SER
BASE AVANÇADA DO ICM-BIO APÓS MUITA MOBILIZAÇÃO
No dia 04 de julho recebemos a importante notícia da manutenção da sede da sede
da APA-Petrópolis aqui em nosso município passando ainda a ser base avançada do
ICM-Bio em Petrópolis. O meio ambiente agradece!
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COLETIVO MEMÓRIA INDÍGENA REALIZA "CONFERENCIA
AMAZONIA EN LA PANDEMIA"
No dia 17 de julho Coletivo Memória Indígena, dedicado a compartilhar e ouvir a voz
dos povos indígenas na igreja latino-americana, organizou a Conferencia Amazonia en
la Pandemia -via Zoom com Leonardo Boff onde participaram presencialmente na sala
de reuniões virtual 500 participantes, com fila de espera. Um momento de
contemplação, de valorização do saber indígena, da espiritualidade e da necessidade
da manutenção da natureza, já que índio e natureza são unidade, pluralidade e
essência da humanidade. Boff falou sobre a Mãe Terra, sua grande misericórdia para
com os humanos que a destroem em troca de lucros e sobre a importância da
valorização e da proteção do saber indígena, quilombola, caiçara e de tantos outros
povos que se organizam em torno de uma cultura específica, única e particular em
convivência com o natural e com respeito ao natural com a consciência de que sem
esse respeito, não haverá continuidade da vida. Outros participantes colocaram suas
importantes colaborações ao tema e a Conferência continua gravada no facebook. Para
o CDDH-Petrópolis, a participação em uma atividade ampliada, com tantas
contribuições, visualizações e partilha de esperança e solidariedade com a certeza de
que a manutenção da vida depende da unidade de esforços e é responsabilidade de
todas, todos, todes!
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DEBATE SOBRE 21 ANOS DO PROGRAMA DE
PROTEÇÃO À VÍTIMAS E TESTEMUNHAS - PROVITA
No dia 13 de julho várias organizações estiveram presentes no debate virtual sobre 21
anos do Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas que, normalmente é
desenvolvido por uma parceria entre governo federal, estados e executados por
organizações da sociedade civil por sua característica de garantir proteção à vítimas de
testemunhas que, inclusive, denunciam entes do estado em inquéritos e processos
judiciais. O CDDH-Petrópolis executou o Programa entre 2002 e 2014 e foram muitos os
desafios. O primeiro deles sempre foi discutir se o Programa realmente é uma função dos
direitos humanos, ou da Segurança Pública, já que não assegura a proteção de qualquer
indivíduo e sim daquele que contribui em uma demanda jurídica de interesse da segurança
pública. Outro fator complicado para a execução deste programa sempre foi a questão
financeira. Um programa extremamente caro, perigoso, mas que de certa forma, não tem
preço porque trata de vidas (que não se monetiza). O CDDH oficiou Estado do Rio de
Janeiro, em 2012 e voltou a oficiar em 2013 sobre a intenção de passar os usuários a
outra instituição e deixar de fazer a sua execução em virtude da falta de recursos, da
ausência de interesse do Estado do Rio de Janeiro em apoiar o Programa financeira e
estruturalmente e pela falta de entendimento dos governos sobre as especificidades do
Programa. O debate deste dia 13 foi realizado pelo FNEG, Fórum Nacional de Entidades
Gestoras dos programas de proteção e foram convidados especiais a Promotora de
Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Ana Rita Cerqueira Nascimento e o
Advogado defensor dos Direitos, Humanos Fernando Matos.Mesmo após 21 anos de
execução, as dificuldades na gestão do Provita ainda são entraves para as instituições e
sua necessidade na vida das pessoas é cada vez mais urgente e importante.
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DO CDDH
DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA
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CURSO ECA - ONLINE - 2° TURMA
No mês de julho, O CDDH abriu as inscrições para a segunda turma do Curso sobre o
ECA online. Clique na foto para ser direcionado ao formulário de inscrição:

CLIQUE NA FOTO
PARA SE INSCREVER

DISCUSSÃO SOBRE OS VETOS DO PL 1142 QUE PREJUDICAM
QUILOMBOLAS, INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
No dia 15 de julho a equipe do CDDH acompanhou atenta à discussão sobre os
impactos do Veto do PL 1142/2020 que impede atendimento adequado às comunidades
tradicionais, indígenas e quilombolas diante da pandemia da COVID19, ou seja os
impactos dos vetos ao PL 1142/2020 que são 16 vetos racistas, genocidas e etnocidas que
Bolsonaro fez ao sancionar o PL 1142/2020.A discussão contou com as considerações de
Dinaman Tuxá - indígena do povo Tuxá, advogado e membro da Articulação Nacional dos
Povos IndígenasCélia Regina das Neves: Coordenação Nacional dos Povos e
Comunidades Tradicionais; Núbia Cristina: Coordenação Nacional de Articulação das
Comunidades Negras Rurais Quilombolas pelo Estado ao Amapá; e mediação da jornalista
Marina Duarte de Souza, do Brasil de Fato.Os vetos estariam em votação na Câmara de
deputados no dia 16 de julho.Informações podem ser acompanhadas pela página da
articulação quilombola: CONAQ - www.conaq.org.br
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APOIAMOS O NOBEL DA PAZ ÀS BRIGADAS MÉDICAS
CUBANAS HENRY REEVE
No dia 10 de julho, Leonardo Boff, presidente do CDDH-Petrópolis esteve junto a
outras personalidades internacionais apoiando a campanha para que as Brigadas Médicas
Cubanas Henry Reeve sejam agraciadas pelo Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho de
solidariedade internacional de desenvolvem desde 1963. A campanha não é uma
indicação de um grupo ou de um país, é de uma cultura de solidariedade internacional,
que não cuida de próximos, mas de qualquer que esteja necessitado de apoio
humanitário, de cuidado, de vida! Precisamos de apoio a esta campanha. Pessoas físicas
e
instituições
podem
assinar
sua
adesão
à
esta
campanha
no
site https://brigadasmedcuba.com/
Instituições que desejarem apoiar a campanha, além de assinar, podem enviar a sua
logo para o e-mail do cddh (cddh@cddh.org.br) ou para o whatsapp (24) 98808-5220
afirmando o interesse e mandando a logo. É uma campanha que vai na contramão do que
vivemos hoje, do isolamento, da troca de favores, onde o capital fala mais alto. As
brigadas Cubanas ajudam a quem precisa, onde precisa, sem troca. Lembrando ainda que
é uma brigada de um país pobre, que vive embargos econômicos e que ensina que a vida
é o bem mais importante, seja de quem for...

Clique na foto para ser direcionado para o site da campanha
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REUNIÃO DO FÓRUM DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E JUSTIÇA
SOCIAL - RJ 09/07/2020
O Objetivo do encontro foi Debater o tema Green New Deal, presente na pauta
climática mundial atual, que propõe uma série de ações para desacelerar o
aquecimento global do planeta. Este tema foi abordado por Eduardo Sá Barreto, crítico
do Green New Deal – Professor de Economia Política da UFF/RJ, pesquisador do
NIEP-Marx e autor do Livro “O capital na estufa: para a crítica da economia das
mudanças climáticas”.Natália Lobo, agroecóloga, integrante do coletivo Sempreviva Organização Feminista SOF e militante da Marcha das Mulheres –trouxe informações
sobre a Marcha Mundial das MulheresE fechamos brilhantemente o encontro com
Moema Viezzer, ambientalista, socióloga e militante feminista brasileira. Um de seus
brilhantes trechos: “O que de fato precisamos é de uma nova educação e uma nova
cultura. Não dá mais para pensarmos que basta mudar os locais, é tudo global. E não
dá para continuarmos numa eterna busca de uma nova tecnologia para comandar a
vida na Terra.Lembrou que a Agenda 21 e a Carta da Terra já trazia os princípios e
valores da terra. O que se deve fazer já vem sendo apontado desde a Rio 92. Tendo
em vista o capitalismo globalizado não há mais saída, precisamos repensar a partir do
que Leonardo Boff tem chamado de “ethos da natureza”.

PARTICIPAÇÃO DO CDDH NO ATO VIRTUAL: ECA 30 ANOS
No dia 13 de julho de 2020, o ECA completou 30 anos. Para comemorar essa data, a
Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
promoveu um ato virtual e o CDDH-Petrópolis acompanhou todo o evento que contou com
a entrega de uma Carta Aberta ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O documento é
assinado por parlamentares, conselheiras e conselheiros tutelares e entidades da
sociedade civil. Foram também realizadas duas mesas de debates para discutir os avanços
e desafios para a legislação no momento atual.A Carta pode ser conferida no site do
CDDH, na aba Cartas e Notas Oficiais
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DIA 03 DE JULHO - DIA DE COMBATE À
DISCRIMINAÇÃO RACIAL
A escravidão deixou um legado de marcas profundas em nossa sociedade, com um
sofrimento que perdura e que culmina na fixação de um racismo estrutural e hoje, nem tão
velado.Essa situação social se percebe na forçada inferiorização dos negros, seja pela
negação a de direitos, pelo seu genocídio enquanto política de estado e pela falta de
igualdade a oportunidades sociais, destacando moradia, educação e saúde.
Após 132 anos de abolição da escravatura oficial no Brasil, a população negra ainda
sofre múltiplas violências no seu cotidiano de luta para sobreviver em uma sociedade que
não se coloca como racista porque “tem até amigos negros”.Dia 03 de julho é o dia Dia
Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data faz referência à aprovação pelo
Congresso Nacional no ano de 1951, da Lei nº 1.390 (Lei Afonso Arinos, proposta pelo
jurista e político mineiro), sendo esta a primeira lei contra o racismo no Brasil.
Só em 1985 outra Lei nº 7.437/1985 deu nova redação a esta: Inclui, entre as
contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo
ou de estado civil. Mesmo com leis que garantem a igualdade entre todas as pessoas,
nossa luta contra atos de violência baseados no racismo precisa ser diária e não pode ser
toleradas sob qualquer circunstância.

CDDH SOLIDÁRIO
A equipe do CDDH agradece à todos
que contribuem nas nossas campanhas de
solidariedade. Em menos de 2 horas
conseguimos uma cadeira de rodas nova
pro Gabriel, graças a vocês. Obrigada!
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ABONG DISCUTE A QUESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA E
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TEMPOS DE COVID-19
As organizações da sociedade civil que possuem termos de parceria com entes
governamentais produzem seus Planos de trabalho a partir da realidade onde atuam, com
perspectivas dentro da convivência com o território e com a temática da atividade, mas não
conta com situações tão dramáticas quanto uma pandemia, que paralisa e impede que
muitas das ações previstas sejam realizadas dentro do pactuado com relação a público,
prazo, recursos...A discussão foi esclarecedora e levou em consideração a lei vigente e
decretos que apoiam as organizações para que se resguardem diante do poder público
neste momento em que muitas que trabalham as perspectivas mais progressistas são
perseguidas pelos entes federativos que concedem os recursos.Uma importante dica do
encontro foi a manutenção da informação oficial entre os partícipes do Termo de parceria
para que cada situação esteja clara e subsidie discussões futuras.

PARTICIPAÇÃO DO CDDH NA ASSEMBLEIA DO MOVIMENTO
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - REGIONAL RIO
Nos dias 01 e 07 de julho, militantes de várias organizações de direitos humanos
filiadas ao Movimento Nacional de Direitos Humanos se reuniram para discutir temas
importantes relacionados à luta pela efetivação e ampliação dos direitos humanos no
Estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil e também para eleger a coordenação que
representará o Estado do Rio Nacionalmente. Foram eleitos 05 representantes para esse
compromisso de representar o Estado
nacionalmente e também de articular as
organizações de direitos humanos dentro do Estado do Rio de Janeiro para fortalecer a
luta e evitar o isolamento de pautas que são urgentes e abrangentes. O CDDH-Petrópolis
esteve presente em ambas as assembleias.

13

LANÇAMENTO DA CAMPANHA DESPEJO ZERO
Na quinta-feira (23), diversas organizações sociais e movimentos populares realizam
ato político-cultural pelo direito à moradia digna, à cidade e à vida. Diante de toda essa
crise sanitária, econômica e social que tornou a moradia ainda mais essencial para a vida,
o governo e o judiciário seguem promovendo despejos no campo e nas cidades de todo o
Brasil, além da crescente violência contra os territórios dos povos indígenas e quilombolas,
impedindo que milhares de famílias lutem por sua sobrevivência durante uma pandemia
que não tem hora pra acabar. O CDDH-Petrópolis se somou à luta por conta de toda a
violação de direitos que isso significa em qualquer lugar do planeta e especialmente pela
situação das famílias petropolitanas que vivem às margens da BR-040 que sofrem com
processos jurídicos para demolição de suas moradias. A campanha continua na intenção
de conseguir sensibilizar parlamentares e senadores para que nenhum ato de remoção
seja realizado durante este momento de pandemia já que moradia é direito fundamental e
isolamento em casa é recomendação básica para controle da pandemia do novo
coronavírus. As ocupações resistem. #Despejozero

COVID 19 E SAÚDE PÚBLICA - DEBATE URGENTE
No dia 13 de julho o Vereador do Município do Rio,
Reimont Otoni, convidou especialistas para o debate
sobre o aumento de mortes, sobre a flexibilização e
sobre a necessidade de reforço na rede básica de saúde.
Para explicar o tema, estiveram no encontro virtuala
médica sanitarista Ligia Bahia, professora da UFRJ e
especialista em Saúde Pública pela Fiocruz, a presidenta
da Abrasco e professora Gulnar Azevedo e o sanitarista,
geógrafo e vice-diretor do Instituto de Comunicação e
Informação Científica e Tecnológica em Saúde,
Christovam Barcellos. A discussão tão importante, não
se detém ao município do Rio e nos faz pensar que
políticas públicas integradas são urgentes e necessárias
não só neste momento de pandemia, mas para a
garantia da saúde e da vida da população. Importante
destacar a importância do SUS para o Brasil.
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CDDH PRESENTE NO EVENTO VIRTUAL DE
LANÇAMENTO DO JULHO DAS PRETAS
O CDDH-Petrópolis iniciou o mês com uma pauta super importante. Participando da
ação virtual de abertura da 8ª Edição do Julho das Pretas realizado no dia 1º de Julho.
Este ano o mês vai se dedicar ao tema: Em defesa das vidas negras, pelo Bem Viver. Foi
uma conversa descontraída, mas muito séria, com mulheres negras apresentando a
história do Julho das Pretas e apresentando as ações programadas para este ano. Serão
várias lives e vários temas. O CDDH divulgará cada uma das atividades para os grupos
assessorados já que este tema é de extrema importância e não significa só debate,
significa a mudança de paradigmas na vida das mulheres. As lives do mês foram
realizadas pelo instagram do Julho das Pretas < @julho_das_pretas .

REUNIÃO DO FÓRUM DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS RIO
No dia 30/07 a equipe do CDDH esteve participou da reunião da regional Rio do Fórum
de Mudanças Climáticas e Justiça Social para fazer um levantamento da diversas ações
desenvolvidas pelas instituições participantes do Fórum no Estado, organizar agenda de
atividades para o próximo semestre e fortalecer o Fórum Nacional e buscar neste também
o fortalecimento para as ações locais.
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EQUIPE CDDH PRESTIGIA PRIMEIRO ENCONTRO DO CICLO DE
OFICINAS SOBRE OS DESAFIOS PARA A REABERTURA DE ESCOLAS
NO CONTEXTO DA COVID-19
A EPSJV/Fiocruz inaugurou nessa quinta-feira (30/07) às 15 horas, a primeira Oficina
deste ciclo. A seção faz parte do eixo Epidemiologia e Vigilância e tem como tema: Como
saber se a Covid-19 está controlada no território? Parte I. O evento, agendado para ser
realizado pelo zoom acabou sendo transmitido somente pelo youtube por conta do grande
número de inscritos. Contou com a participação de Anakeila Stauffer - Diretora da
EPSJV/Fiocruz, Raphael Guimarães - Pesquisador da EPSJV e Doutor em Saúde Pública
e Mônica Magalhães - pesquisadora do ICICT e vice coordenadora do Monitora
COVID. Os principais objetivos deste primeiro encontro foi discutir fundamentos técnicos
e científicos sobre da Covid-19 no Brasil e os desafios para a reabertura de escolas no
contexto da epidemia. Para o CDDH este tema é fundamental para que esta discussão
possa ser levada às comunidades onde se tem a dificuldade entre decidir entre os riscos
da pandemia propagada na escola, os riscos do cuidado com as crianças em casa
quando a flexibilização já obriga aos pais irem ao trabalho e não se recomenda os
cuidados aos avós.

REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
No dia 01 de julho de 2020, o CDDH participou da reunião
ordinária do conselho Municipal de Assistência Social.,
realizada de forma remota pelo app Google MeetNessa
reunião, foi aprovada as atas de números 365 e 366,
realizadas por acesso remoto para aprovação.Foi apresentado
o plano de Execução de Ações Socioassistenciais do COVID19, para posterior aprovação dos conselheiros. Foi feito uma
demonstração do sistema de preenchimento do plano de ação
referente aos recursos aceitos para a execução de ações de
políticas sócioassistênciais na forma da Portaria do Ministério
da Cidadania , nº 369, de 29 de abril de 2020 - Segue
anexo;No momento da Reunião, a Comissão de Fiscalização
do CMAS informou que estaria agendando um encontro para a
análise das 12 instituições que enviaram os documentos para
atualização do cadastro junto ao Conselho Municipal de
Assistência Social .
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CDDH NAS COMUNIDADES
Durante a pandemia, a equipe do CDDH têm mantido contato com os moradores das
comunidades assistidas. Procurando saber suas demandas e atendê-los da melhor
maneira possível.

17

PESQUISA JUNTO À ORGANIZAÇÕES FILIADAS À ABONG-RIO
Neste momento de pandemia do COVID-19, se destaca a importância das OSC´s,
especialmente nas ações comunitárias de assistência social aos mais carentes. Como
estão no território, o atendimento é mais eficiente e menos burocrático na distribuição de
medicamentos, coleta e distribuição de alimentos, orientação à população e
encaminhamento a situações de emergência.O CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS DE PETRÓPOLIS, que faz parte da coordenação da ABONG no Estado do
Rio de Janeiro ficou com a responsabilidade de realizar junto às instituições filiadas no
Estado do Rio de Janeiro uma pesquisa para entender um pouco sobre o funcionamento
das organizações da sociedade civil neste período de pandemia para apresentar os
resultados no encontro do Conselho Diretor que será realizado no dia 07 de agosto.

REUNIÃO COMITÊ PIABANHA 07/07/20
O CDDH acompanhou a reunião do Comitê Piabanha realizada online. com a
aprovação da ata da 76ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha e a aprovação da
Resolução que dispõe sobre a criação de Conta reserva para custos operacionais.
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PROJETO RESISTIR
Assim como nos meses anteriores durante o período de pandemia, a equipe do
CDDH continua mantendo contato com os jovens das comunidades onde o Projeto
Resistir acontece. É feita uma comunicação com eles pelo whatsapp e também
chamadas de vídeo.

CAMPANHA DESPEJO ZERO
O Cddh participou da live de abertura da Campanha Despejo Zero e depois de
uma reunjão para a avaliação da abertura. A coordenação nacional concluiu que a
abertura foi muito bem sucedida e o CDDH começou a fazer parte do Grupo de
Comunicação da campanha, além de acompanhá-la como um todo.
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PROJETO FLORESCER
No mês de julho foram feitas visitas domiciliares, prática já realizada pelo
projeto Florescer, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento e a realidade
de cada jovem e seu ciclo familiar. Atendemos as famílias com os cuidados
básicos de distanciamento e o uso de máscaras, e agradeceram ao CDDH pelo
apoio neste momento de dificuldades. As atividades de forma remota com os
jovens do projeto também continuaram, agora com uma proposta audiovisual
sobre o espaço em que vivem, com o intuito de ressignificar os locais da casa
utilizando a ferramenta da câmera do celular. A atividade surgiu a partir dos relatos
dos jovens sobre estar chato ficar em casa tanto tempo e ter vontade de sair,
soltar pipa, socializar, e neste processo de isolamento se mostra importante trazer
e trabalhar essa observação dos jovens. Também iniciamos mais uma parceria do
CDDH com o Sesc RJ, com a proposta de conversas educativas e reflexivas sobre
nós e a sociedade. O primeiro encontro foi mais um bate-papo para troca e
reconhecimento, já o segundo encontro foi um pouco mais direcionado, com a
proposta de uma auto-observação, em que os jovens falaram de suas próprias
características e sonhos, para assim fazer a conexão e reflexão de como cada um
vê a sociedade em que vive, de modo amplo, global, e também dentro da própria
comunidade. Ainda é difícil a participação da maioria dos jovens nas atividades,
principalmente em relação ao acesso à internet e as ferramentas tecnológicas.
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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 800 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
Encontrei minhas Origens
Encontrei minhas origens
em velhos arquivos
livros
encontrei
em malditos objetos
troncos e grilhetas
encontrei minhas origens
no leste
no mar em imundos tumbeiros
encontrei
em doces palavras
cantos
em furiosos tambores
ritos

encontrei minhas origens
na cor de minha pele
nos lanhos de minha alma
em mim
em minha gente escura
em meus heróis altivos
encontrei
encontrei-as enfim
me encontrei

- Oliveira Silveira -

Crédito: O Mundo de Tayó Produções | Reprodução

25

CANTINHO DA HISTÓRIA - AGOSTO
1 DE AGOSTO
1993 - Instituição do Cruzeiro Real (CR$).

3 DE AGOSTO
1914 - França, Bélgica e Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha, dando início à Primeira
Guerra Mundial.
1988 - O fim da censura e da tortura, além da liberdade de expressão intelectual e de imprensa no
Brasil, é aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte.

4 DE AGOSTO
1964 - Estados Unidos começam a bombardear o Vietnã do Norte.

7 DE AGOSTO
1996 - A NASA encontra evidências de vida primitiva em Marte.
2006 - Criação da Lei Maria da Penha

8 DE AGOSTO
1864 - Criação da Cruz Vermelha.

11 DE AGOSTO
1986 - O automóvel Fusca parou de ser fabricado no Brasil.

12 DE AGOSTO
1908 - A fábrica Ford Motor Company de Detroit (EUA) coloca no mercado o primeiro modelo de
automóvel Ford T 333.

15 DE AGOSTO
1969 - O Festival de Woodstock, que prometia três dias de música, paz e amor, começa na
fazenda Max Yasgur, em Nova York.

24 DE AGOSTO
1954 - O presidente brasileiro Getúlio Vargas se suicida ante a exigência de sua demissão pelas
Forças Armadas.

26 DE AGOSTO
1907 - O mágico Houdini, húngaro naturalizado americano, apresentou pela primeira vez o truque
de se livrar de algemas dentro de um tanque cheio de água.

30 DE AGOSTO
1879 - Thomas Edison apresenta seu primeiro aparato telefônico, que superou o antigo sistema
de Felipe Heiss, aperfeiçoado por Bell.

31 DE AGOSTO
1997 - Diana Spencer, princesa de Gales, morre em Paris em um acidente de automóvel, em que
também morre seu acompanhante, o milionário egípcio Emad (Dodi) Al Fayed e o chofer.
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