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      Estar em situação de rua sempre é uma grande violação a todos os direitos
da pessoa humana. Na Cidade Imperial, parece que sair das ruas também não
é uma possibilidade e, aqui, as pessoas em situação de rua não tem o direito
de existir.
Estar nas calçadas atrapalha o caminho de quem passa, dormir nas praças tira
o espaço dos jovens, mas apenas dos jovens brancos e ricos. O abrigo está
lotado, fora dele estão os que não conseguem sequer um lugar seguro pra
passar a noite. 
A propriedade deve ter função social, mas essa função tem que ser dada por
gente rica. Quem está em situação de rua tem aparência de quem está em
situação de rua. E esses não servem para ser vizinhos de ninguém.
"-Tirem todos eles das ruas! Estão “sujando” a imagem de nossa Petrópolis
limpa, bonita e segura. -Não podem morar no meu bairro. -A segurança da
minha rua vai estar em risco." Como se drogas na casa dos meninos brancos e
ricos da praça fosse só ilusão.
A casa pode ser vermelha, azul, cinza, amarela.. que fique abandonada, que
caia aos pedaços, mas quem está em situação de rua aqui, que não exista.
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A CASA DE TODAS AS CORES

- Daniele Linden -



      No dia 01 de fevereiro participamos de mais uma reunião do
Grupo de Trabalho do MPF para tratar das medida necessárias
para desapropriação do imóvel conhecido como  “ Casa da
Morte”, e sua posterior transformação em Centro de Memória,
Verdade e Justiça. A reunião teve o objetivo principal de tratar do
processo de tombamento pelo INEPAC. O Órgão está elaborando  
o histórico do imóvel e analisando documentação enviada pelo
MPF e informou que poderá haver o tombamento provisório, o
qual garante a preservação do imóvel.

      No dia 04 de fevereiro, parte da diretoria da FAMPE e representantes das
comunidades Amazonas, Mario Gelli e Alto da Serra estiveram reunidos virtualmente com
a equipe do CDDH para discutir a situação da documentação das Associações de
Moradores que estão com o período de vigência da diretoria vencido. Tanto a FAMPE
quanto o CDDH concordaram que, no caso das Associações de Moradores, é importante
se destacar a maior participação possível dos moradores no pleito eleitoral e esta ampla
participação não se dá como possível dentro de um momento de pandemia, já que idosos
e pessoas portadores de problemas de saúde não poderiam participar no formato
presencial para evitar a possibilidade de contaminação pela COVID19 e no formato
remoto (virtual), permitido por decreto federal, não se garantiria a ampla participação
porque sabemos que muitos moradores da comunidade não possuem as condições
necessárias para esta participação. Assim, CDDH e FAMPE, construíram uma nota
orientadora e mantém esta nota como posicionamento diante da solicitação de
informações das Associações de Moradores sobre o processo eleitoral. O CDDH destaca
que a nota é uma orientação e que a comunidade é soberana para suas tomadas de
decisão, assim como responsável pelas situações resultantes destas mesmas decisões.
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REUNIÃO MPF - CASA DA MORTE

REUNIÃO ENTRE CDDH, FAMPE E COMUNIDADES MARIO GELLI,
AMAZONAS E ALTO DA SERRA



      No dia 06 de fevereiro, a equipe do CDDH, a diretoria e o Conselho Fiscal passaram
a manhã de sábado reunidos para discutir os projetos da instituição, estratégias de
atuação, os desafios, a definição de prioridades, a grande demanda que chega à
instituição e também. A importância da formação continuada, da busca em construir uma
equipe que seja fruto do trabalho do CDDH, saindo das comunidades assessoradas e
oriundas dos projetos da instituição, valorizando a formação e a educação popular tão
caras ao CDDH e valorizando a construção e a vivência dos saberes comunitários. A
equipe do CDDH está atuando em número bastante reduzido, assim como houve a
redução de recursos para os projetos e na contramão, as demandas para a instituição
são cada vez maiores. Embora a formação da equipe não seja tão abrangente
comparada a equipes anteriores com mestrado e doutorado, a equipe atual retoma o
contato com o chão das comunidades, valorizando a convivência com estes espaços,
sem menosprezar a formação acadêmica e continuada. O encontro de formação serviu
para demonstrar os grandes desafios e a importância da comemoração e celebração das
pequenas vitórias na luta pela garantia dos direitos fundamentais, já que nossa luta tem
mais perdas do que ganhos dentro da atual sociedade que menospreza dos direitos
humanos e desvaloriza a diversidade, o respeito, a justiça e a paz.
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FORMAÇÃO INTERNA EQUIPE CDDH

No dia 8 de fevereiro estivemos reunidos com o Prefeito interino Hingo Hammes e sua
equipe para tratar da situação dos moradores da Br-040 . Com a saída da CONCER
no dia 28/02, a situação das famílias é e incerteza. Neste dia, entregamos ao Prefeito
o Caderno de Política Públicas construído pelo CDDH e conversamos sobre a
necessidade do engajamento da Prefeitura para a continuidade do processo de
Regularização Fundiária das comunidades do entorno da BR- 040. Fomos informados
pelo Prefeito que sua ida a Brasília na semana seguinte traria respostas sobre a
atuação do DNIT no novo contrato de concessão.

REUNIÃO COM O PREFEITO SOBRE A BR-040



       O CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS foi cadastrado no
programa de doação de mobiliários da Caixa Econômica Federal e foi
contemplado, recebendo o mobiliário no dia 09/02.
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CDDH RECEBE MOBILIÁRIO DA CEF A PARTIR DE EDITAL

REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE POPULAÇÃO ADULTA
EM SITUAÇÃO DE RUA NO RJ.

      No dia 09 de fevereiro a equipe
do CDDH participou da reunião
online do Fórum Permanente de
População Adulta em situação de
Rua no RJ.



      No dia 09 de fevereiro o Grupo Tortura Nunca Mais/RJ reuniu organizações parceiras
para a discussão dos indicados à Medalha Chico Mendes de Resistência a ser dedicada
neste ano de 2021. No ano de 2020 o evento não foi realizado em virtude da pandemia,
mas a situação de violação de direitos agravadas pela pandemia do novo corona vírus
tornou muito importante a indicação de, pelo menos, 03 homenageados para este ano de
2021 em segmentos que foram os mais prejudicados pela situação da pandemia. Nesta
primeira reunião ficaram já decididos dois dos três homenageados e foi marcada nova
reunião para que os representantes das instituições pudessem rediscutir a terceira
indicação entre seus coletivos. A medalha será entregue no formato virtual no dia 01/04.
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      No dia 09 de fevereiro a Filone Padaria artesanal doou mais 10 caixas de pães
artesanais congelados para serem distribuídos nas comunidades assessoradas pelo
CDDH Petrópolis. Na distribuição a equipe da instituição ensina a forma de finalizar a
cocção do pão para garantir o sabor e a qualidade do produto. As fotos da entrega estão
na prestação de contas da campanha para arrecadação de donativos para afetados pela
COVID19 no site do CDDH.

DOAÇÃO DE PÃES ARTESANAIS SUIÇOS

REUNIÃO DO GRUPO TORTURA NUNCA MAIS PARA DISCUTIR
A MEDALHA CHICO MENDES DE RESISTÊNCIA 2021



     Assim como em outras associações de Moradores, representantes da Associação de
Moradores da Vila São José procuraram o CDDH para conversar sobre a documentação
da Associação, necessidade de regularização da diretoria que teve o prazo de vigência
vencido e questionamentos sobre a forma de realizar a eleição para nova diretoria neste
momento de pandemia. A Associação foi orientada com base nas discussões entre o
CDDH e a FAMPE e solicitou que o CDDH fizesse um informe desta orientação para a
comunidade, estendendo o prazo de vigência da atual diretoria pelo tempo em que
perdurar o decreto municipal de distanciamento social para prevenção da COVID19.

      Nos dias 11 e 22 de fevereiro o Grupo de Trabalho da ABONG que discute os temas
relacionados ao feminismo esteve reunido para definir as ações para o mês da Mulher. O
Grupo definiu as estratégias: A ABONG vai desenvolver um vídeo abordando a situação da
mulher que tem sua situação de sobrecarga de trabalho, responsabilidades e até mesmo a
situação de violência agravadas pela pandemia; vai realizar uma página vinculada à página
da ABONG para divulgar as ações das organizações filiadas no mês da mulher e vai fazer
vários cards para serem utilizados pelas filiadas com relação ao mês da mulher e seus
direitos.
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REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES DA VILA SÃO JOSÉ

REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO FEMINISTA DA ABONG PARA
ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES PARA O MÊS DA MULHER



     No dia 15 de fevereiro o
CDDH  realizou uma reunião
online com Madalena Görne,
representante da Misereor. A
reunião teve como intuito
principal conversar sobre as
atividades desenvolvidas pelo
CDDH durante a pandemia.

      Em atendimento ao Estatuto da Instituição e ao Edital divulgado nas redes sociais do
CDDH e enviado a todos os membros, no dia 10 de fevereiro foi realizada a Assembleia de
eleição da nova diretoria que ficará à frente da instituição de 01/04/2021 até 30/03/2023.
Além da diretoria, foram apresentadas as contas de 2020 da instituição já aprovadas pelo
Conselho Fiscal e também foi feita a adesão de novos membros ao CDDH. 
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ASSEMBLEIA DO CDDH-PETRÓPOLIS

REUNIÃO COM REPRESENTANTE DA MISEREOR

     No dia 15 de fevereiro o CDDH 
 participou de uma reunião online com
as demais entidades que estão por
trás da organização da Romaria da
Terra e das Águas de Bracuí. A
reunião teve como principal objetivo
ver quais serão as estratégias já que a
Romaria foi adiada novamente por
conta da COVID.

REUNIÃO ROMARIA DA TERRA E DAS ÁGUAS



10

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



      No dia 15 de fevereiro o Grupo Tortura Nunca Mais/RJ reuniu
organizações parceiras para dar continuidade a discussão dos
indicados à Medalha Chico Mendes de Resistência a ser
dedicada neste ano de 2021. No ano de 2020 o evento não foi
realizado em virtude da pandemia, mas a situação de violação de
direitos agravadas pela pandemia do novo corona vírus tornou
muito importante a indicação de, pelo menos, 03 homenageados
para este ano de 2021 em segmentos que foram os mais
prejudicados pela situação da pandemia.

     No mês de janeiro demos continuidade em janeiro
à atividade Brincadeira de Criança. Os encontros
agora estão sendo feitos duas vezes por semana, às
terças e às quintas de forma virtual, com diferentes
brincadeiras. Uma das atividades escolhidas foi a
história coletiva, em que as crianças são estimuladas
a criar juntas, o que teve uma boa repercussão
durante o processo criativo. Ainda que seja de forma
online, a interação com as crianças têm acontecido a
partir das brincadeiras que elas propõem, estimulando
assim, a comunicação e a cooperação entre elas.
Damos preferência para que, no final de cada
encontro, as crianças tragam as atividades do próximo
encontro.

REUNIÃO DO GRUPO TORTURA NUNCA MAIS / RJ SOBRE A
MEDALHA CHICO MENDES DE RESISTÊNCIA
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BRINCADEIRA DE CRIANÇA

REUNIÃO CMAS
     No dia 16 de fevereiro participamos da reunião extraordinária do Conselho Municipal
de Assistência Social, que foi  realizada em formato híbrido. Nessa reunião foram tratados
os seguintes pontos: -Reorganização das comissões permanentes e temporárias do
CMAS:  Apresentação e leitura do parecer sobre a Reprogramação dos Saldos: Federal e
Estadual, não executados em 2020, para aprovação; Apresentação da Prestação de
Contas- FMAS, exercício 2020, conforme deliberação TCE/RJ 285/18 e leitura do parecer
da Comissão de Orçamento e Finanças, para aprovação; Deliberação sobre a produção
das Atas do CMAS; Informes- Correspondências expedidas e recebidas.



      No dia 25 de fevereiro, Leonardo Boff - Filósofo, Teólogo e Escritor e Adair Rocha -
Professor e escritor. UERJ e PUC-Rio receberam a compositora, cantora e arte-
educadora Thauana Barbosa, o ativista e ator Eduardo Torgaghi e o cineasta Silvio
Tendler para a discussão da comunicação e cultura comunitária, tendo como centro da
cidade, a favela. A perspectiva de cidade multicêntrica, a valorização das diversas
expressões culturais e a luta por políticas públicas marcou o domingo com um evento
político, formativo e cultural. A mediação do encontro ficou sob a responsabilidade de
Janine Malanski.
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CULTURA É VIDA! É POLÍTICA! COM LEONARDO
BOFF E ADAIR ROCHA

      No dia 22 de fevereiro a equipe do
CDDH Petrópolis realizou uma
formação online via Google Meet.
Durante a formação foi debatido o texto
"Por que a favela é cidade" de Adair
Rocha. Participaram da reunião a
equipe do CDDH, a Diretoria da
Instituição e o autor do texto, Adair
Rocha.

FORMAÇÃO DE EQUIPE



     No dia 22 de Fevereiro o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis,
participou da reunião mensal do Conselho Comunitário de Segurança de Petrópolis. A
reunião contou com autoridades das forças de segurança, lideranças comunitárias,
entidades e órgãos públicos e nela foram abordados diferentes temas como: Festas
clandestinas acontecendo nas comunidades, petições de moradores relacionadas ao
reforço de segurança em algumas comunidades e retorno das forças policiais sobre o
trabalho no momento atual.
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CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE PETRÓPOLIS

     No Dia 22 de fevereiro, o CDDH participou da audiência pública realizada na Câmara
de Petrópolis, para discutir sobre a finalização do contrato de concessão da Concer e
como ficará a administração da Rodovia pelo DNIT até a nova licitação. Nessa
audiência,  foi colocado que alguns deputados, via emenda parlamentar, conseguiram
aproximadamente 50 milhões de reais para que o Dnit realize uma boa administração
da Rodovia, com todos os serviços necessários. A única questão a ser definida ainda
seria sobre o atendimento das vítimas de acidente da Rodovia,  que poderá ser feita
pelo Samu. Delmo Pinto, fez uma apresentação sobre as obras que devem ser
retomadas na Rodovia e as que devem ser iniciadas para melhor trânsito dos usuários.
E que tudo isso deve ser analisado para ser colocado no novo contrato de concessão.
Além disso, um dos pontos fundamentais citados na audiência, pelos vereadores e
autoridades, foi sobre as comunidades que estão localizadas as margens da BR-040, as
quais necessitam com extrema urgência e importância uma análise detalhada sobre a
situação.

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O FIM DA CONCESSÃO DA
CONCER NA BR-040 E SOBRE ADMINISTRAÇÃO DA RODOVIA
QUE VAI SER PASSADA PARA O DNIT



    No dia 25 de fevereiro a equipe do
CDDH participou de uma reunião com
representantes da ENEL, para discussão
sobre o projeto Igualdade e Diversidade 
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REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA ENEL

    Nos dias 22 e 24 de fevereiro a
equipe do CDDH participou de reuniões
para a organização do 8M Petrópolis,
que teve sua proposta reformulada por
conta da pandemia da COVID-19.

REUNIÃO 8M

REUNIÃO COM ÁGUAS DO IMPERADOR E VILA POPULAR

    No dia 25 de fevereiro a equipe do CDDH participou
de uma reunião com representantes das Águas do
Imperador e moradores da comunidade Vila Popular. O
principal objetivo da reunião foi a colocação de uma
rede de esgoto separada do CGEA, no entanto, as
Águas do Imperador disseram que só há a
possibilidade de colocação dessa rede após a
instalação de todo sistema de águas. O assunto será
encaminhado ao Ministério Público Federal para que
avaliem como será resolvido.



    No dia 26 de fevereiro a equipe do
CDDH participou de uma reunião online
com a Rede Cultura Viva, a qual inclui
diversas Instituições petropolitanas que
trabalham com cultura na cidade.

     No dia 25 de fevereiro o CDDH
participou de uma reunião virtual com
professores da UFRJ para conversar
sobre a proposta de uma parceria com
o CDDH.

     No dia 25 de fevereiro a equipe do CDDH
participou de mais uma reunião para discutir o
fim do contrato de concessão da Concer e a
provável administração da via pelo DNIT até que
ocorra uma nova licitação.
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I SEMINÁRIO DA UFRJ, CAPSAD III - PETRÓPOLIS - E CENTRO
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - CDDH PETRÓPOLIS

REUNIÃO SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA RODOVIA BR040
PELO DNIT

II ENCONTRO REDE CULTURA VIVA

    No dia 28 de fevereiro a
coordenadora do CDDH, Carla de
Carvalho, representou a instituição
em uma live pelo Fora Bolsonaro
organizada por entidades
petropolitanas.

LIVE FORA BOLSONARO



    Vamos iniciar as atividades com os jovens no início de março, com propostas
voltadas para o mercado de trabalho e primeiro emprego, além das discussões sobre
Direitos Humanos, Atualidades e Meio Ambiente. Numa avaliação da equipe do CDDH
foi identificado que muitos jovens ano passado não participaram do projeto por não
terem acesso à internet, por isso, enquanto equipe, pensamos numa proposta que
permita a participação de todos por igual, oferecendo este ano 1 pacote de dados e 1
cesta básica mensais como contrapartida para a permanência no projeto.

PROJETO COM OS JOVENS: FLORESCER E RESISTIR

Clique para entrar no grupo!

     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 5 grupos totalizando cerca de 1200
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!

GRUPO NO WHATSAPP - OPORTUNIDADES DE
EMPREGO E ESTUDO EM PETRÓPOLIS
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https://chat.whatsapp.com/IyShPkEylaCKvO26FO3Jfg
https://chat.whatsapp.com/IyShPkEylaCKvO26FO3Jfg
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PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E O ISOLAMENTO
SOCIAL

A partir do dia 17/03/2020:
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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.

OBS: O Consultório na Rua não pode mais recolher e receber doações, favor
entrar em contato com as outras instituições mencionadas.



   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 1100 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


Reparto, companheiro, porque chegas
a este caminho longo e luminoso

mas que também se faz áspero e duro,
onde as nossas origens se abraçaram
dissolvendo-se em paz as diferenças,

engendradas na vida pela força
feroz com que desune o mundo os homens

que feitos foram para cantar juntos
porque só juntos saberão chegar

para a festa de amor que se prepara.
Porque tudo é chegar, meu companheiro

desconhecido, meu irmão que plantas
o grão no escuro e nasce a claridão.

É chegar e seguir, os dois cantando,
os dois e a multidão num só caminho,

em direção ao sol que nos ensina
a ser mais cristalinos, parecidos

ao menino que fomos e que somos
de novo dentro do homem, desde que o homem

seja capaz de repartir seu canto
e um pedaço de sol bem luminoso

a esse desconhecido ser que chega
sem nada: traz apenas a esperança

de ver o amor de perto. E sem ter canto
no peito machucado, de repente
de coração contigo vai cantando,
e vai na vida, a vida desgraçada,

achando uma fé nova enquanto um gosto
de também repartir-lhe sobe na alma:

está no seu caminho e então reencontra
o menino que foi, quando a esmeralda

perdida no seu peito resplandece
de amor geral que se reparte e cresce.

Não sei se canto claro, companheiro.
Em tua vida vive o o povo inteiro:
antes jamais te vi, mas te sabia

perto de mim, quando aprendi na dor
da queimadura do noturno mundo,

que se alçava voraz contra a alegria
e entranhas devorava e em fome e febre

enrolava a vergonha das mulheres
e pela mão levava sob a lua,

de enferma claridade, as ambulantes
manchas de riso em cujo fundo a infância

era uma rosa sórdida já murcha.

O tempo é de cuidados, companheiro.
É tempo sobretudo de vigília.

O inimigo está solto e se disfarça,
mas como usa botinas fica fácil

distinguir-lhe o tacão grosso e lustroso
que pisa as forças claras da verdade

e esmaga os verdes que dão vida ao chão.
O tempo é de mentira. Não convém
deixar livre o menino da esmeralda.

Melhor é protegê-lo da violência
que amarra a liberdade em pleno vôo.
A sombra já desceu, e muitas fauces
famintas se escancaram farejando.

Cuidado, companheiro, esconde a rosa,
espanta a mariposa colorida,

é perigosa esta canção de amor.

Contigo, companheiro que chegaste,
desconhecido irmão de minha vida,
reparto esta esmeralda que retive
em meu peito no instante fugitivo

mas infinito em que se acaba a infância,
porque a esmeralda não se acaba nunca.

CANTINHO DA POESIA

21

Canto de Companheiro em tempos de cuidados



Cada um no seu lugar, na sua vez,
não descuidar na espreita do inimigo,

que não dorme jamais e é cheio de olhos.
E derramar a luz, no instante certo,
sobre a garra soturna do seu rosto.

É uma espera que dói, mas o que vale
é ter o coração por cidadela,

acender uma tocha em cada metro
de terra conquistado e trabalhar

melhor, para que o chão floresça mais
e o trigo erga bem alto o seu pendão
para a festa de amor, larga e geral,
onde a fome afinal não vai dançar,

porque não comerão somente eleitos,
porque são todos os que comerão.

É por isso que estamos todos juntos:
a nossa força tem o sortilégio

da seiva torrencial da primavera,
e o nosso amor palpita como os ímpetos

das águas amazônicas profundas.

- Thiago de Mello -
Madrugada do Inverno Chileno

La Chacona, 64.

É cantar, companheiro, e repartir
o que é preciso ser do amor geral.
Ninguém será sozinho nunca mais,

nem na solidão, nem no poder.

Sempre contigo irei, e é quando canto
que te defendo, e deito em tua lâmpada

um azeite que dura a treva inteira
nesses tempos de cinza em que a vigília,
espada em flama erguida como a rosa,

só poderá cessar quando outra vez,
envergonhada, regressar a aurora,
que vai lavar de luz o chão amado,
e seremos de novo e simplesmente
meninos repartindo as esmeraldas.
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CANTINHO DA HISTÓRIA - MARÇO

7 DE MARÇO
2004 - A ginasta Daiane dos Santos ganha medalha de ouro na Copa do Mundo da Alemanha.
2000 - Californianos rejeitam o casamento homossexual em um plebiscito.

2004 - Cientistas da NASA anunciam que a superfície de Marte já teve "grandes quantidades de água".

2 DE MARÇO
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1857 - Ataque incendiário da polícia causa morte de 129 operárias americanas, na fábrica Cotton, em Nova
York.

8 DE MARÇO

9 DE MARÇO
1959-Ruth e Elliot Handler (fundadores da empresa Mattel) apresentam ao mundo o brinquedo que
revolucionará a indústria e gerará inúmeras polêmicas. Eles são os "pais" de Barbie, uma boneca adulta de
corpo perfeito.

1862 - A primeira nota em papel-moeda é emitida pelo governo dos Estados Unidos.

10 DE MARÇO

1926 — Primeiro lançamento com sucesso de um foguete propelido a combustível líquido do mundo, nos
Estados Unidos.
1990 — O presidente do Brasil Fernando Collor de Mello confisca o dinheiro de todas as cadernetas de
popanças dentro do pais, que somavam mais de 50 mil cruzeiros.
1998 — Papa João Paulo II se desculpa pela omissão de alguns católicos no período do Holocausto.

16 DE MARÇO

1572 - Publicação de Os Lusíadas, poema épico do português Luis de Camões.
1894 - Inicia-se a venda de Coca-Cola em garrafas.

12 DE MARÇO

2001 - Três explosões destroem a plataforma P-36 da Petrobrás na bacia de Campos. Dez pessoas
morreram.
44 a.C. - O imperador romano Júlio César é assassinado por um grupo de senadores romanos, entre eles
seu amigo Brutus.

15 DE MARÇO

1905 - Albert Einstein conclui uma série de artigos que seriam a base da física moderna.2001 - Nasce a
bezerra Vitória, o primeiro animal clonado brasileiro.

17 DE MARÇO

1899 - Martha M. Place se torna a primeira mulher a ser executada na cadeira elétrica nos EUA.
1941 - O escritor Monteiro Lobato é preso por criticar as torturas praticadas pelo Estado Novo. Ele cumpriria
3 meses dos 6 a que fora condenado.

20 DE MARÇO

1895 - Os irmãos Lumière fazem a primeira apresentação pública do cinematógrafo.

22 DE MARÇO



1919 - Benito Mussolini funda o movimento fascista na Itália.
1986 - Ayrton Senna e Nelson Piquet vencem (1º e 2º lugar) o grande prêmio Brasil de Fórmula 1.

1949 - Pela primeira vez, um filme estrangeiro recebe um Oscar. Foi o britânico Hamlet, interpretado por
Laurence Olivier.
2002 - A ginasta brasileira Daniele Hypólito conquista medalha de ouro na Copa do Mundo de Ginástica em
Cottbus, Alemanha.

SE INSCREVA NO NOSSO CANAL NO YOUTUBE:
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23 DE MARÇO

24 DE MARÇO

Clique aqui!

1899 - O arqueólogo alemão Robert Koldewey descobre as muralhas da antiga Babilônia, na região central
do Iraque. Ele escavou a área por 14 anos e achou as muralhas externas, a fundação da torre de Babel, os
palácios de Nabucodonosor e a avenida principal que atravessava a cidade.

25 DE MARÇO

www.instagram.com/cddh_petropolis

www.facebook.com/cddhpetropolis

www.cddh.org.br

1901 - O primeiro carro Mercedes aparece em um evento automobilístico em Nice, na França.

26 DE MARÇO

1842 - A primeira cirurgia usando anestesia é realizada pelo Dr. Crawford Long, na Georgia, Estados Unidos.

30 DE MARÇO

https://www.youtube.com/cddhpetropolis

