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      Participamos da Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Cidade – Petrópolis
/RJ, com palestra do Conselheiro Fabini Alvarez para falar sobre Mobilidade Urbana e o
impacto populacional na cidade de Petrópolis. Ele apresentou o plano elaborado no ano
de 2019 e com duração de dez anos, e pontuou os impactos que a mobilidade traz para
a população. Fabini ressaltou ainda que, o PlanMob é muito importante e precisa existir,
pois muitas das verbas futuras foram possíveis graças a ele e a ideia é transformar a
cidade de Petrópolis como a cidade de Curitiba na qual o transporte individual totaliza um
valor abaixo de cinquenta por cento. O representante informou ainda que, o plano
encontra-se no site da prefeitura para que todos possam obter uma leitura completa.
Além disso, foram feitos informes gerais.
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     A reunião do GT Feminista da ABONG teve como pauta a Apresentação de dados
sobre a primeira fase da campanha Lei Maria da Penha, o dia 28 de setembro - Dia de
luta pela descriminalização do aborto na América Latina e Caribe - Setembro e Outubro,
16 Dias de Ativismo - Novembro e Dezembro e Crimes LGBTFobia - Dezembro. A
reunião do GT Feminista da ABONG teve como pauta a Apresentação de dados sobre a
primeira fase da campanha Lei Maria da Penha, o dia 28 de setembro - Dia de luta pela
descriminalização do aborto na América Latina e Caribe - Setembro e Outubro, 16 Dias
de Ativismo - Novembro e Dezembro e Crimes LGBTFobia - Dezembro.

REUNIÃO COMCIDADE

GT LUTAS FEMINISTAS ABONG



       A equipe do CDDH visitou a Fazenda Vira Mundo no dia 03 de agosto, conhecendo
todas as instalações da fazenda, ações, verbos e projetos. A visita foi inspiradora e
proporcionará uma importante parceria para que os participantes dos projetos do CDDH
possam conhecer a Fazenda e a importância das estratégias e projetos realizados neste
espaço.
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VISITA À FAZENDA VIRA MUNDO

      No dia 03 a equipe do CDDH esteve no Quilombo da Tapera para a entrega de
mudas de hortaliças, ervas medicinais e temperos, além de materiais de estrutura para a
horta comunitária. 

VISITA À HORTA DO QUILOMBO DA TAPERA
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      No dia 4 de agosto a equipe do CDDH
participou de uma ação conjunta para atender a
população em situação de rua. A ação contou
com a participação do Consultório na Rua
(CNAR) e da secretaria de assistência.

CDDH PARTICIPA DE AÇÃO CONJUNTA DO CNAR E
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

VISITA À HORTA DA VILA POPULAR

    No dia 03 a equipe do CDDH esteve na Vila Popular para a entrega de mudas de
hortaliças, ervas medicinais e temperos, e para conhecer a horta comunitária da Vila.

      Aos cinco dias do mês de agosto
aconteceu, de forma remota, mais um
encontro do fórum de mudanças climáticas
do estado do Rio de Janeiro. Inicialmente foi
feita uma breve avaliação sobre o encontro
anterior e uma ponderação sobre a
importância de se discutir a PL de
licenciamento ambiental. Foram feitos
alguns planejamentos para outros encontros
de formação com temas importantes para se
pensar sobre a questão climática e social do
Rio, assuntos esses que apresentam-se
como importantes para orientar essa
discussão no Brasil.

FÓRUM DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E JUSTIÇA SOCIAL



    O ex-vereador Silmar Fortes visitou a equipe do CDDH para relembrar ações da
instituição, ações que foram realizadas em parceria com seu mandato enquanto vereador
e desde a ocupação do Bonfim e organização dos produtores que hoje estão com as
suas terras em processo de regularização. A visita foi uma forma de matar a saudade de
tempos em que projetos ampliados do CDDH como o Pão e Beleza foram apoiados pelo
vereador que buscou conhecer a realidade da população em situação de rua, atuando na
vertente de dar dignidade a esta população.

    No dia 05 de agosto, o CDDH realizou uma visita às comunidades Arranha Céu,
Bambuzal, Modezi e Vila das Sete casas, junto com o Prefeito de Petrópolis. O Prefeito
realizou essa visita nas comunidades para mostrar aos moradores o seu compromisso e
que ele está empenhando a fazer o que for necessário para que os moradores não
percam suas moradias, que os processos sejam suspensos e que as pessoas
permaneçam em suas casas.
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PREFEITO VISITA AS COMUNIDADES DA BR 40 PARA
FALAR SOBRE A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS

VISITA DE SILMAR FORTES AO CDDH



     No dia 07 de agosto a equipe do CDDH esteve
no Quilombo da Boa Esperança/Areal para entrega
de mudas de hortaliças, ervas medicinais e
temperos, além de materiais de estrutura para a
horta comunitária. Além da horta, as mulheres da
comunidade pediram auxílio da instituição para a
elaboração de um projeto que possa garantir a
finalização da construção da cozinha/restaurante da
comunidade.

     O CDDH-Petrópolis e outros integrantes do Grupo Pró-Memorial Casa da Morte se
juntaram a outras organizações da sociedade civil em frente à Casa da Morte em
Petrópolis para Lançamento da Campanha Nacional pela punição dos Torturadores da
época da Ditadura.
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VISITA À HORTA DO QUILOMBO DA BOA ESPERANÇA

ATO NA CASA DA MORTE

     A pauta divulgada foi seguida: Os presentes se
debruçaram sobre o tema do Carnaval e os informes
prestados aos presentes na reunião. Com relação
ao Edital para apoiar financeiramente a classe
artística encontra-se ainda parado no DELCA por
questões administrativas, ou seja, a possibilidade de
iniciar os projetos em setembro não será possível.

REUNIÃO DO CONSELHO DE CULTURA
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DO
CDDH DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA



BRINCADEIRA DE CRIANÇA

     No mês de agosto, as atividades com as crianças continuam. Neste mês fizemos
dobraduras de animais e desenhos. Agora eles também estão gostando muito de dançar
no final dos encontros e neste mês até chamaram os pais pra dançar com eles, o que foi
muito bom! Continuamos com um grupo de 3 crianças em todos os encontros, o que
permite uma interação nas atividades.

      No dia 09 e 10 de agosto o CDDH participou da Semana Jurídica organizada pela
OAB Nacional. Nesse encontro, foi tratado da lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de
Dados. Foi explanado todos os efeitos dessa lei, no aspecto civil e criminal. A importância
dessa lei se vem no sentido de garantir a segurança e a vida privada de todas as
pessoas, devido o avanço dos meios tecnológicos.
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SEMANA JURÍDICA - OAB NACIONAL



     No dia 11 de agosto, o CDDH participou da reunião ordinária do Conselho Municipal
de Assistência Social de Petrópolis.

      O CDDH-Petrópolis, membro da Teia da Carta da Terra, participou da reunião da
articulação no dia 11 de agosto onde foram discutidas as ações dos círculos, a
organização e finanças e repassadas as estratégias pensadas para os próximos meses
na intenção de mobilização e sensibilizar mais pessoas para o documento e para a sua
colocação em prática na vida.

REUNIÃO TEIA DA CARTA DA TERRA
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REUNIÃO CMAS



PARTICIPAÇÃO DO CDDH NA LIVE DO PROGRAMA
MANDANDO PAPO SOBRE A CASA DA MORTE

     A partir de doações que chegaram ao CDDH, foram doados brinquedos para as
crianças que vivem na Vila das Sete Casas, no entorno da BR-040. A alegria dos
pequenos é indescritível. O CDDH agradece a solidariedade e confiança das pessoas
que dedicam suas doações às ações da instituição.
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DOAÇÃO DE BRINQUEDOS NA VILA DAS SETE CASAS

     Como representante do CDDH e
também como participante do Grupo
Pró-Memorial Casa da Morte junto
com a Rafane Paixão, a coordenadora
Carla de Carvalho participou do
programa virtual Manda o Papo sobre
a desapropriação da Casa da Morte,
as torturas da Ditadura, o atual cenário
político onde pessoas solicitam o
retorno da ditadura entre outros fatos
relacionados ao tema. O programa
pode ser revisto em
https://fb.watch/7thYpIT2V7/

https://fb.watch/7thYpIT2V7/


    No dia 13 de agosto, o CDDH participou da reunião
ampliada do GT Agricultura Urbana e Periurbana de
Petrópolis. Debate de temas visando a regulamentação da
Lei Municipal 8.049/2020, sendo os temas sobre a
construção do Centro de Apoio para fomentar a agricultura
urbana. Foi discutido também sobre a formalização de
associativas e sobre a criação de redes de informação.
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 REUNIÃO DO GT LEI AGRICULTURA

    No dia 16 de agosto o CDDH realizou uma reunião com o Iterj. O Iterj teve 07
presidentes desde o início do mandato do último Governador. Luiz Cláudio informou que
o Iterj está com um projeto para a realização de um pacto para retomada do trabalho de
regularização das comunidades, e está na PGR para a autorização. Esse pacto vai ter
parceria com uma faculdade pública federal. Então, ele disse que assim que for aprovado
a retomada desses trabalhos que vai precisar do CDDH para mobilização e assessoria
das comunidades (ele passou a lista aqui) o TJRJ não faz mais a parte de apresentação
de notificação dos confrontantes das áreas. Essa competência vai ser realizada pelo
Município de Petrópolis nas áreas daqui. Sobre a comunidade São Francisco, ele deu um
destaque e disse que podíamos ver se o Dr. Charles quer fazer uma reunião com a gente
e o ITERJ para retomada da regularização lá.

REUNIÃO ITERJ E CDDH



     Participamos da 83ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê Piabanha, via Meet, que
tratou do lançamento oficial do SIGA- Piabanha (Sistema Integrado de Gestão das Águas
Piabanha, foi apresentada nota de esclarecimento sobre as obras nos rios Cuiabá,
Carvão e Santo Antonio, foram feitas as inscrições das instituições no Processo Eleitoral
do CEIVAP, foi falado sobre a Resolução que dispõe sobre a priorização da Comunidade
remanescente do Quilombo da Boa Esperança, para ações de saneamento e de
recuperação hídrica e ambiental e também da Resolução que dispõe sobre a aprovação
da hierarquização de municípios da Região Hidrográfica IV para receberem projeto de
Sistema de Esgotamento Sanitário;
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REUNIÃO COMITÊ PIABANHA

     A equipe do CDDH solicitou ao Magazine Luiza uma reunião para apresentação da
instituição já que a empresa iniciou sua expansão pelo Estado do Rio de Janeiro e
inclusive com loja física na cidade de Petrópolis. A partir da apresentação da instituição, foi
apresentada também a proposta de projeto para atendimento psicológico às mulheres
vítimas de violência que foi enviada em formato de projeto para análise da empresa.

REUNIÃO COM MARIANA DA MAGALU - MAGAZINE
LUIZA



      Participamos da reunião Extraordinária do Conselho
Municipal de Assistência Social para eleição de
recomposição das cadeiras, pela representação da
Sociedade Civil para o biênio- 2021-2023. O CDDH
continuará fazendo parte com cadeira no conselho
representando a Instituição de Assistência Social.

   Em virtude da necessidade de articulação e geração de renda para mulheres do
Quilombo da Boa Esperança a equipe do CDDH realizou com um grupo de mulheres
uma reunião virtual para pensar um projeto de geração de renda que possa dar apoio
financeiro à comunidade. Porém, com dificuldade de internet e equipamentos, as
mulheres solicitaram que este apoio para a escrita do projeto seja realizado
presencialmente, o que foi agendado.
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REUNIÃO COM MULHERES DO QUILOMBO DA BOA
ESPERANÇA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMAS
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      A equipe do CDDH fez acolhimento a pessoas em situação de rua de Pedro do Rio
até o Alto da Serra. Foram distribuídos alimentos, cobertores, roupas, ração para os
animais, calçados, água e muito papo. A atividade foi iniciada aproximadamente às 19:30
e finalizada às 02 horas da madrugada, com a alegria do dever cumprido de ter
minimizado o sofrimento, acolhido histórias e dedicado carinho a quem se encontra em
uma situação difícil e em um momento difícil do qual nunca saberemos se estamos livres.

ACOLHIMENTO POP RUA 18/08

      A equipe da Secretaria de Planejamento e Fazenda
demonstraram na audiência um resumo do projeto de lei
orçamentária para 2022 que será apresentado na Câmara de
Vereadores. Dentre os vários recursos e pastas, o CDDH fez o
questionamento sobre recursos municipais para
projetos/políticas habitacionais cuja resposta foi no sentido da
inexistência desta previsão em detrimento dos altos valores que
esta política necessita. Então a cidade continua a ser refém,
exclusivamente, de projetos estaduais ou nacionais para uma
demanda histórica na cidade.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2022 DE PETRÓPOLIS



    No primeiro dia de seminário, foram apresentados projetos, atividades e trabalhos
tanto pelos gestores/agentes públicos de alguns municípios quanto por projetos de
organizações da sociedade civil. O CDDH-Petrópolis participou da organização deste
seminário enquanto membro da coordenação estadual do Fórum Estadual da Pessoa
Adulta em Situação de Rua do Rio de Janeiro e neste primeiro dia convidou a gestora
da Assistência do Município de Petrópolis, Rosane Borsato, a falar sobre a iniciativa
das barracas para abrigamento emergencial em dias de frio extremo e outras ações
para a população de rua no município. O dia também contou com a fala
importantíssima e potente do Padre Júlio Lancelotti e de usuários da política pública e
pessoas que hoje são lideranças do povo da rua, mas que conseguiram constituir
moradia. O encontro contou com a presença de mais de 600 pessoas online neste
primeiro dia.
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1º DIA DE SEMINÁRIO SOBRE POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA - RESITIR E EXISTIR

    O segundo dia de encontro foi marcado pelo
depoimento de pessoas que viveram e também que
ainda vivem em situação de rua e a importância da
política pública para melhoria de suas condições de
vida. Foi um dia de depoimentos de autoridades e
de muita emoção e fortalecimento dos grupos para
o tensionamento do adequado funcionamento da
política nos diversos municípios do Estado do Rio
de Janeiro.

2º DIA DE SEMINÁRIO SOBRE POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA - RESITIR E EXISTIR



     No dia 18 de agosto, o CDDH realizou uma reunião com a Concessionária de Energia
Enel. Nesse encontro, nós colocamos sobre os diversos atendimentos que estavam
chegando para a instituição de pessoas que estavam em débito com Enel e tendo o seu
fornecimento de energia cortado. Que com a Pandemia, muitas pessoas estavam ficando
desempregadas e o dinheiro que elas tinham, estava sendo usado para comprar comida.
E nós gostaríamos de verificar se nesses casos, existe a possibilidade de realizar um
atendimento diferenciado e humanizado para que essas famílias conseguissem resolver
os seus débitos. A Enel pediu então que fosse encaminhado para ela todas essas
questões para ver como eles poderiam resolver. Discutimos também sobre o início da
implementação do Projeto Clandestino na comunidade Vila Popular.
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REUNIÃO COM A ENEL

GRUPO NO WHATSAPP - OPORTUNIDADES
DE EMPREGO E ESTUDO 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
7 grupos totalizando cerca de 1600
membros, número que demonstra como o
desemprego no Brasil está altíssimo e o
desespero das pessoas para conseguirem
uma recolocação no mercado de trabalho..
Para entrar no grupo basta clicar na imagem
ao lado!

Clique para entrar no grupo!

https://chat.whatsapp.com/K8m9wimKDRuFWZ8FgxQDDB
https://chat.whatsapp.com/IyShPkEylaCKvO26FO3Jfg
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    Nesse mês de agosto finalizamos a segunda turma de jovens com reflexões, diálogos
e muito bate-papo. Reflexões e avaliações foram feitas de forma criativa e com muita
seriedade trazendo dessa forma o retorno de como foi pra cada um jovens os encontros
realizados pelo CDDH. O retorno foi positivo tanto para os jovens quanto para as famílias
assistidas pela Instituição. Essa turma era bem presente e participativa. Tivemos neste
mês a parceria com a Firjan Sesi - Projeto Estrela da Manhã onde aconteceu quatro
encontros de forma presencial com 10 jovens oficinas de Contação História com Rose
Assis. Os encontros foram bem divertidos com dinâmicas, jogos teatrais, brincadeiras,
construção da boneca Abayomi junto com o seu simbolismo e muita potência, onde os
jovens traziam suas vivências compartilhando assim suas histórias. Os encontros
presenciais aconteceram com todo cuidado seguindo o protocolo sanitário,
distanciamento, sala ampla e com ventilação, álcool em gel espalhados pelo salão e de
fácil acesso para todos e medidores de temperatura. Tivemos também como parceiro do
CDDH o Instituto Conhecimento Liberta que distribui 300 bolsas de estudo gratuitas, à
distância, com certificados e nas mais diversas temáticas e foram oferecidos para os
nossos jovens que têm dificuldades de internet e computador o Laboratório de
Informática do CDDH.

ATIVIDADES COM OS JOVENS



     A reunião Virtual da Campanha Nacional Despejo Zero teve uma discussão ampliada
com relação ao direito à moradia e dentre os vários assuntos, foi destaque que a
articulação está buscando parlamentares para dialogar sobre a situação da derrubada do
veto do presidente da república ao PL827 e estão verificando as condições de se
fortalecer para a derrubada do veto. Temos que trabalhar articulação e comunicação
para mobilizar e sensibilizar novos atores. Este projeto de Lei é muito importante para a
campanha Despejo Zero. A equipe de Comunicação já vai iniciar o trabalho de
comunicação. Foi também agendada uma reunião em Brasília para conversar com
assessores dos deputados. Ficou a solicitação para as articulações e instituições
enviarem ofícios para o presidente do Congresso Nacional solicitando apoio para a
derrubada do veto. Uma das conquistas da campanha foi a resolução 17/2021 do CNDH
sobre a questão do Despejo Zero. Os Estados deram informes das ações e articulações
locais. O GT de Comunicação já tem mais de 80 inscritos para uma oficina sobre
comunicação e foram detalhadas ações de fortalecimento da campanha em todo o
Brasil.
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REUNIÃO ARTICULAÇÃO DESPEJO ZERO

     Foi realizada mais uma reunião do Grupo de
Trabalho para discussão e debate sobre o texto
do Projeto de Lei de Agricultura Urbana e
Periurbana de Petrópolis. Serão realizadas mais
2 reuniões do grupo e o texto será apresentado
na Câmara pelo Vereador Yuri Moura para
votação.

REUNIÃO PROJETO DE LEI DE AGRICULTURA
URBANA E PERIURBANA DE PETRÓPOLIS



     No dia 23 de agosto, o CDDH passou por
todas as comunidades da BR-040 para deixar
folhas de um abaixo assinado para os
moradores. Essa foi uma iniciativa das próprias
pessoas que estão com ordem de demolição
contra o seu imóvel com o objetivo de
demonstrar que estão mobilizados. Esse
abaixo assinado será entregue às autoridades
responsáveis no momento para que eles deem
continuidade às tratativas de resolução sobre a
questão de ameaça à moradia daquelas
pessoas.
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ENTREGA DE ABAIXO ASSINADO NAS
COMUNIDADES DA BR-040

     A plenária do Comitê foi realizada para
avaliação do último ato Fora Bolsonaro e para
organização das próximas ações do Comitê.

REUNIÃO DO COMITÊ DE LUTAS POPULARES DE
PETRÓPOLIS

     No dia 25/08 o cddh teve mais uma reunião
no Quilombo Boa Esperança. Nesta ocasião
fizemos a visita no local para escrever o projeto
junto com as mulheres, tivemos a sorte de
escutar a história do quilombo, de escrever as
ideias e fazer o levantamento de materiais e
necessidades para poder escrever o projeto
para a construção de um restaurante.

REUNIÃO NO QUILOMBO BOA ESPERANÇA



     No dia 27 de agosto, o CDDH participou da Reunião
Ampliada do GT Agricultura Urbana e Periurbana de Petrópolis,
neste foram debatidos os seguintes temas: Como e onde poderia
ser realizados as hortas e pomares comunitários e pedagógicos;
locais para implementação da fazenda comunitária; Realização
de Compostagem; Novos espaços de exposição para os
agricultores e a proposta de realização de um Censo Municipal
dos agricultores Urbanos de Petrópolis.
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REUNIÃO SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE
AGRICULTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE

PETRÓPOLIS

     No dia 28 de agosto a equipe e a diretoria do CDDH, com o apoio do membro da
instituição que foi o facilitador do processo de formação da instituição, finalizou o
processo de formação que focou nos valores e práticas da instituição. O documento
que sistematizou os quatro encontros é agora uma importante ferramenta da instituição
que será a base das ações, parcerias e articulações, sendo divulgada no site da
instituição e trazendo para o dia a dia mais clareza sobre o posicionamento político do
CDDH.

FORMAÇÃO EQUIPE E DIRETORIA CDDH



     A Secretaria de Estado de Cultura
realizou no dia 30/08 um encontro para
discutir as Redes de Pontos de Cultura,
especialmente para os grupos que
estão com dificuldades para finalizar as
prestações de contas e se regularizar
diante do estado para concorrência em
editais.
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ENCONTRO LIGANDO OS PONTOS - REDE DE PONTOS
DE CULTURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

     Nestes meses (longos meses) de pandemia, a Padaria Filone vem encaminhando ao
CDDH os pães artesanais que fabricam e que são deliciosos, porém, não passam no
rigoroso processo de seleção da padaria para a venda a seus clientes. Estes pães, em
perfeito estado e congelados, são entregues às lideranças comunitárias de comunidades
assessoradas pelo CDDH e distribuídos às famílias que possuem interesse nos pães e
possuem condições de assá-los para o consumo. Os pães fazem a alegria das famílias
e são deliciosos. Fica o agradecimento do CDDH à confiança e solidariedade da Filone
(@filonepadaria).

DOAÇÃO DE PÃES FILONE



     Neste 31/08 aconteceu a Live formativa: Benefícios
Previdenciários, Auxílio Doença, Pensão por morte e
BPC, live que foi muito importante para a assessoria nos
atendimentos gerais que o cddh vem recebendo. O
evento foi promovido pelo vicariato episcopal para a
caridade social e a temática foi debatida por Vera Sodré
Assistente Social e coordenadora do PEP.

     No dia 26 de agosto, o CDDH participou da Reunião da
Rede da População em situação de Ruas no Município de
Petrópolis. Nesse encontro foi lido a proposta do Projeto de Lei
para implementação da Politica Municipal da População em
situação de rua no Município de Petrópolis.
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REUNIÃO DA REDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO
DE RUA DE PETRÓPOLIS

     Essa reunião foi para atualizar os moradores de como
está a situação dos processos, que ainda estão
suspensos pela decisão do Supremo Tribunal Fedral -
ADPF 828/DF. E que a ANTT somente realizou o pedido
de suspensão em alguns processos judiciais. E também
passamos para os moradores sobre a reunião que foi
realizada com o Secretário de Obras no Município de
Petrópolis. Sobre os estudos e os projetos que a
Prefeitura deve realizar nas comunidades.

REUNIÃO COM OS MORADORES DAS
COMUNIDADES DA BR-040

LIVE FORMATIVA: BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS,
AUXÍLIO DOENÇA, PENSÃO POR MORTE E BPC



     O curso tem a função primordial de discutir a educação popular, como prática de
liberdade, demarcando o centenário de Paulo Freire no entendimento de que direitos
humanos são construções permanentes da sociedade das organizações, movimentos,
frentes. É uma possibilidade de refletir o momento em que estamos vivendo em que
não temos a garantia de direitos humanos a muitos países e também no Brasil onde
existe uma inversão de valores na perspectiva de direitos humanos, como se eles
existissem apenas para a garantia de direitos de uma parcela da sociedade. O curso
será Todas as quartas-feiras, das 19 às 21 horas, virtualmente, entre 25 de agosto e
27 de outubro.
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PARTICIPAÇÃO DA AULA INAUGURAL DO MOVIMENTO
NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS SOBRE DIREITOS

HUMANOS NA PERSPECTIVA CRÍTICA

     A reunião foi realizada para avaliação
do seminário realizado nos dias 17 e 19
de agosto e para sistematização de
questões levantadas no seminário que
dependem do fortalecimento e atuação do
Fórum. A avaliação do seminário com
relação a conteúdo, palestrantes,
condução e participação foi bastante
positiva. 

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO FÓRUM
PERMANENTE DE POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO

DE RUA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



     O webnário foi organizado pela ASFOC- RJ e contou com 2 mesas. A primeira foi “O
estar na rua - diálogos acerca do fenômeno população em situação de rua em face da
questão racial”, que abordou a questão da desigualdade social e racial que tem sido
apresentada como regra, criticou a maneira como nossa sociedade é organizada,
naturalizando a desigualdade, o que faz com que a população de rua seja sempre a
mesma e lhes falte todo tipo de acesso. E a Segunda foi “Lições da rua: Resistência, re-
existência e sobrevivência – desafios, estratégias e iniciativas de enfrentamento no
contexto da pandemia”, que contou com a fala de Vânia Rosa, coordenadora do Fórum
Permanente sobre População Adulta em Situação de Rua do RJ e ex moradora de rua,
que relatou sua vida e suas dificuldades para sair das ruas.
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WEBNÁRIO: ESTAR NA RUA E A COVID-19

     No mês de agosto o CDDH participou do evento
promovido pelo projeto Pacto Nacional LGBTI+ que
teve oficinas relacionadas com a temática. 7 oficinas
tiveram bate papos relacionados a temas sobre
lésbicas. O Evento contou com muitas informações
importantes como saúde, direitos, maternidade e muita
participação de pessoas que contaram e trocaram
histórias e saberes sobre o tema.

OFICINAS DO PACTO NACIONAL LGBTI+ VISIBILIDADE
LÉSBICA



     Participamos de mais uma reunião do Conselho Comunitário
de Segurança, que dessa vez aconteceu de forma híbrida. Nessa
reunião estiveram presentes algumas autoridades do Município,
como o Delegado da 105 e o Comandante da PM. A presidência
do Conselho fez alguns questionamentos ao Delegado sobre
reclamações quanto ao tempo de espera para atendimento, e
alguns dos presentes tiraram dúvidas sobre o policiamento com
o Comandante Valentim. O CDDH questionou à Presidente do
Conselho sobre a relação entre o “ Todos por Petrópolis” e o
Conselho, já que tivemos conhecimento de algumas campanhas
lançadas pelo grupo e foi esclarecido que se trata de um único
grupo e todas as decisões e campanhas são feitas em conjunto.
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REUNIÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE
SEGURANÇA

     A Associação Beneficente São Martinho realizou, nos últimos dias 26 e 27 de agosto, o
18° Fórum Institucional. O tema desse ano foi: “Direitos fundamentais da população do Rio
de Janeiro. ameaças e perdas… o que fazer?” Por conta da pandemia do Covid 19, o
evento foi totalmente online e transmitido pelo canal da instituição no Youtube
(@tvsaomartinho). Além de promover discussões atuais, o espaço também foi usado para
apresentar o trabalho e o conteúdo dos relatórios semestrais dos programas para permitir
que essas informações se tornem de conhecimento público. E o primeiro dia contou com a
participação Deputada estadual pelo PSOL, presidente da comissão de trabalho legislação
social e senioridade social na assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro, Monica
Francisco, além de Mariana Galdino, Coordenadora de Operações do LabJaca, e juíza
Adriana Leandro de Sousa Freitas. Maiores informações sobre o Forum podem ser obtidas
no link https://saomartinho.org.br/category/sao-martinho/

18° FÓRUM INSTITUCIONAL DA SÃO MARTINHO -
DIREITOS FUNDAMENTAIS PARA A POPULAÇÃO EM

SITUAÇÃO DE RUA DO RIO DE JANEIRO

https://saomartinho.org.br/category/sao-martinho/


     Nos dias 10 e 24 de agosto, a equipe do CDDH participou das primeiras reuniões do
segmento de cultura afro-brasileira, quilombola e matrizes africanas..
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REUNIÃO DO SEGMENTO DE CULTURA AFRO-
BRASILEIRA, QUILOMBOLA E MATRIZES AFRICANAS
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CDDH E A PANDEMIA DA COVID-19
A partir do dia 17/03/2020:
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      Pensando em como diminuir os danos que aumentaram drasticamente na vida de
grande parte da população, o CDDH já lançou diversas campanhas. Atualmente estão
ativas as campanhas abaixo:
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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. 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 a eles.



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

       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 1800 famílias já foram contempladas! Nos ajude a ajudar mais famílias

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS:
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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!

http://www.cddh.org.br/p/prestacao-de-contas-campanhas-covid19/
http://www.cddh.org.br/p/prestacao-de-contas-campanhas-covid19/
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6CEZCQ1Wg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6CEZCQ1Wg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6CEZCQ1Wg&feature=youtu.be


CANTINHO DA POESIA

Fome
Eu procurei entender
qual a receita da fome,
quais são seus ingredientes,
a origem do seu nome.
Entender também por que
falta tanto o “de comê”,
se todo mundo é igual,
chega a dar um calafrio
saber que o prato vazio
é o prato principal.

Do que é que a fome é feita
se não tem gosto nem cor
não cheira nem fede a nada
e o nada é seu sabor.
Qual o endereço dela,
se ela tá lá na favela
ou nas brenhas do sertão?
É companheira da morte
mesmo assim não é mais forte
que um pedaço de pão.

Que rainha estranha é essa
que só reina na miséria,
que entra em milhões de lares
sem sorrir, com a cara séria,
que provoca dor e medo
e sem encostar um dedo
causa em nós tantas feridas.
A maior ladra do mundo
que nesse exato segundo
roubou mais algumas vidas.

Continuei sem saber
do que é que a fome é feita,
mas vi que a desigualdade
deixa ela satisfeita.
Foi aí que eu percebi:
por isso que eu não a vi
olhei pro lugar errado
ela tá em outro canto
entendi que a dor e o pranto
eram só seu resultado.

Achei seus ingredientes
na origem da receita,
no egoísmo do homem,
na partilha que é malfeita.
E mexendo um caldeirão
eu vi a corrupção
cozinhando a tal da fome,
temperando com vaidade,
misturando com maldade
pro pobre que lhe consome.

Acrescentou na receita
notas superfaturadas,
um quilo de desemprego,
trinta verbas desviadas,
rebolou no caldeirão
vinte gramas de inflação
e trinta escolas fechadas.
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Sendo assim, se a fome é feita
de tudo que é do mal,

é consertando a origem
que a gente muda o final.

Fiz uma conta, ligeiro:
se juntar todo o dinheiro

dessa tal corrupção,
mata a fome em todo canto
e ainda sobra outro tanto
pra saúde e educação.
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- Bráulio Bessa



CANTINHO DA HISTÓRIA - SETEMBRO

1985 - Restos do navio Titanic, que afundou em 1912 depois de bater em um iceberg, foram encontrados por
expedições americanas e francesas.

1 DE SETEMBRO
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1945 - Fim da Segunda Guerra Mundial, com a assinatura da ata de rendição incondicional do Japão.
2020  - No Brasil, foi lançada a cédula de 200 reais, com a figura de um lobo-guará.

2 DE AGOSTO

1922 - Oficialização do Hino Nacional Brasileiro, de autoria de Joaquim Osório Duque Estrada.

6 DE SETEMBRO

1996 - Os Estados Unidos lançam os ataques com 44 mísseis Tomahawk contra alvos militares no Iraque,
em represália pela intervenção anti-curda iraquiana na "zona de exclusão".

3 DE SETEMBRO

1822 - Dom Pedro de Portugal lança o grito de independência do Ipiranga nas margens do rio do mesmo
nome, próximo a São Paulo e é proclamado imperador constitucional do Brasil com o nome de Dom Pedro I.
1922 - O Brasil ouve a primeira transmissão radiofônica do país durante a Exposição Internacional do
Centenário da Independência, realizado no Rio de Janeiro.

7 DE SETEMBRO

1943 - A BBC de Londres anuncia oficialmente a rendição da Itália na Segunda Guerra Mundial.

8 DE SETEMBRO

1948 - A Coréia do Norte é criada, separando a península em dois países distintos, o norte com apoio da
União Soviética, e o sul defendido pelos Estados Unidos.

9 DE SETEMBRO

1960 - O etíope Abebe Bikila vence, descalço, a maratona da Olimpíada de Roma. Descoberto nas
montanhas, seu invejável preparo físico era resultado da elevada altitude e do ar rarefeito do lugar onde
vivia.
1972 - O brasileiro Emerson Fittipaldi vence o seu primeiro campeonato na Fórmula 1. A corrida decisiva foi
disputada no autódromo de Monza, na Itália.

10 DE SETEMBRO

2001 - Os atentados terroristas de 11 de setembro, considerados os mais graves da história, mudam os
Estados Unidos. Além de afetar a política e a economia, os ataques também imprimem o medo no país. A
partir do momento em que quatro aviões de passageiros foram sequestrados e usados como mísseis por
terroristas islâmicos, a guerra contra o terrorismo foi deflagrada pelo presidente norte-americano George W.
Bush.

11 DE SETEMBRO
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1922 - A temperatura mais alta da Terra é registrada em Al Aziziyah, uma área desértica na Líbia. Neste dia,
a temperatura foi de 58 graus Celsius.
1987 - Uma cápsula de césio, retirada do Instituto Goiano de Radioterapia, é vendida a um ferro-velho. Em
outubro, ela causaria uma das maiores contaminações por radiação no país.

13 DE SETEMBRO

1915 - Início da Primeira Guerra Mundial. Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia e Bulgária fazem uma aliança,
com uma cláusula secreta que concede à Bulgária a parte grega e sérvia da Macedônia, sem participar da
guerra.
2020 — Cientistas divulgaram em um artigo que identificaram no planeta Vênus a presença de um composto
chamado fosfina. A partir disso, concluiu-se a possibilidade de existir vida nesse local.

14 DE SETEMBRO

1943 - Benito Mussolini anuncia a criação do Partido Fascista Republicano.

15 DE SETEMBRO

1822 - Criado o escudo real do Brasil Império, por Dom Pedro I.
1851 - Publicado o número um do The New York Times, primeiro jornal norte-americano.
1950 - Foi ao ar a TV Tupi, de São Paulo, a primeira emissora de TV da América Latina.

18 DE SETEMBRO

1991 - Foi descoberto nos Alpes Austríacos um corpo conservado no gelo durante cinco mil anos. O corpo foi
entregue, para estudo, a cientistas da Universidade de Innsbruck. Otzi, como foi batizado, deve ter vivido por
volta de 3350 a.C. e media cerca de 1,5 metros de altura.

19 DE SETEMBRO

1519 - O explorador português Ferdinand Magellan, velejando com bandeira espanhola, começou a primeira
viagem ao redor do mundo.

20 DE SETEMBRO

1962 - A rede de TV ABC, estreia Os Jetsons, primeiro programa em cores. 

23 DE SETEMBRO

1944 - A primeira legião da Força Expedicionária Brasileira desembarca na Itália e junta-se aos exércitos dos
Aliados na Segunda Guerra Mundial.
1996 - Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, firmam na sede da ONU, em Nova York, o
tratado de proibição completa de provas nucleares. Outras 66 nações também assinam o tratado.

24 DE SETEMBRO

1825 - Inaugurada a primeira ferrovia pública, construída por George Stephenson, também criador da
locomotiva a vapor. Ela ligava as cidades inglesas de Stockton e Darlington
1953 - A TV Record, segunda emissora de televisão brasileira é inaugurada em São Paulo.

27 DE SETEMBRO



SE INSCREVA NO NOSSO CANAL NO YOUTUBE:
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2020 — O número de pessoas mortas em decorrência da Covid-19 em todo o mundo ultrapassou a marca de
1 milhão.

28 DE SETEMBRO

Clique aqui!

www.instagram.com/cddh_petropolis

www.facebook.com/cddhpetropolis

www.cddh.org.br

1964 - Publicados pela primeira vez os quadrinhos de Mafalda, personagem criada pelo argentino Joaquín
Lavado "Quino", no semanário de Buenos Aires "Primera Plana". 

29 DE SETEMBRO
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https://www.youtube.com/cddhpetropolis

