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REUNIÃO COMDEMA
Participamos da reunião ordinária do mês de julho do
Conselho Municipal do meio Ambiente que teve como
pontos de pauta a aprovação da ATA do mês de junho de
2021 e teve com tema a Apresentação de Proposta para a
Criação da UC MONA Estadual da Serra da Maria
Comprida – Petrópolis contando com a palestra de
Eduardo Pinheiro Antunes, que é Chefe de Unidade do
Inea/RJ, Após a palestra e discussão foi informado que a
Secretaria de Meio Ambiente por meio do Setor de
Educação Ambiental participará do Projeto “Fumaça Zero”
do Inea, na região do Vale das Videiras, contra queimadas
e incêndios florestais, e que a Secretaria de Meio
Ambiente iniciará o Projeto “Diagnóstico Socioambiental
2021” nas regiões rurais do Caxambu, Secretário e do
Vale das Videiras – Petrópolis, RJ.

REUNIÃO COM A FIOCRUZ - LEI DE AGRICULTURA
URBANA
No dia 02 de julho, o CDDH participou da
reunião organizada pelo Fio Cruz. O objetivo dessa
reunião é para tratar sobre a lei municipal n°
8.049/2020 que trata sobre a política de
implementação da agricultura urbana no Município
de Petrópolis. Participando representantes da
Sociedade Civil, Câmara de Vereadores e
comunidade. Foi feita a leitura da lei, com propostas
de alterações e posteriormente discutido como
poderia se dar o próximo passo para regulamentar
essa lei Municipal.
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REUNIÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
A reunião teve como pauta a prorrogação dos títulos das instituições até novembro
em virtude da pandemia. Também foi discutida a necessidade da reorganização da
comissão de acompanhamento do Conselho Tutelar em virtude de algumas denúncias
que chegaram ao conselho. Esta comissão precisa avaliar as denúncias, as defesas das
conselheiras e acompanhar também o funcionamento do conselho do Centro e do
Distrito. Outro ponto foi o andamento dos processos nos departamentos da prefeitura
que Fernanda Ferreira informou que devem ser repassados já ao DELCA para
assinatura até o final da semana para que as instituições possam iniciar a execução o
quanto antes.

REUNIÃO DA REDE CULTURA VIVA
No dia 05 de julho os Pontos de Cultura de Petrópolis já reconhecidos ou
autodeclarados estiveram reunidos em uma reunião para organizar os pontos de pauta a
serem levados ao Conselho de Cultura, como a organização de uma semana de arte em
novembro onde serão convidados a participar blocos e escolas de samba de Petrópolis e
a proposta é que cada membro da Rede possa contribuir na programação com alguma
atividade.
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ENCONTRO NUDECS
No dia 07 de julho o CDDH realizou um encontro virtual com o Grupo do Nudec. Com
o tema: "Como se comunidades mais carentes estão sendo impactadas pelos efeitos
dessa Pandemia e como garantir acesso aos direitos humanos em tempos de crise", foi
um momento de muita troca de experiências e enriquecedor para todos os participantes.
A realidade do COVID gerou uma crise muito grande nas comunidades, desemprego,
falta de alimentos, dificuldades de atendimento aos órgãos públicos, dificuldade de
acesso aos meios tecnológicos, dentre outros. E diante tanto obstáculo, discutimos o
quanto é importante o trabalho da Sociedade civil para garantir cada vez mais políticas
públicas para os mais vulneráveis.

REUNIÃO VILA POPULAR ENEL
No dia 08 de julho, o CDDH participou de uma reunião com a Comunidade Vila
Popular e a Enel. Umas das etapas da regularização da comunidade e a implementação
de energia elétrica de forma ampla para todos os moradores. Essa reunião foi muito
importante , pois existiam problemas na comunidade com a Concessionária com difícil
solução. E, foi proposto a implementação de um projeto que pode beneficiar a todos os
moradores.

REUNIÃO COM INSTITUTO CONHECIMENTO LIBERTA
O Instituto Conhecimento Liberta tem inúmeros cursos online que preparam as
pessoas para o mercado de trabalho e cursos livres de interesses variados. Os cursos
são pagos e algumas pessoas fazem pagamento da mensalidade com um valor maior do
que a mensalidade normal, possibilitando uma bolsa de estudos para alguma pessoa que
não tenha condições de pagar pelo curso. O ICL firmará parceria com o CDDH para
possibilitar 100 bolsas de estudos para pessoas assessoradas pela instituição que se
comprometam a aproveitar a oportunidade.
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REUNIÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA TERRA DO
FUTURO NO BRASIL DISCUTINDO A RIO+30
O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis partipou neste dia 13/07 de
uma reunião da Rede Terra do Futuro Brasil com o objetivo de pensar, discutir e
organizar a RIO+30. Nesse primeiro momento a reunião contou com a participação de 5
instituições do brasil entre essas: Alternativa Terra Azul, Centro Ecológico, CETAP,
CDDH e o Instituto Ecos que compõem a Terra do Futuro. Ana Luiza Meirelles do Centro
Ecológico e Carla Carvalho do CDDH, ficaram na frente da organização dos próximos
encontros e construção das novas propostas que levem até as atividades que serão
realizadas no evento.

CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS, CONDIMENTARES E
AROMÁTICAS - ENCONTRO 1 - EMATER/RS
Esta iniciativa da Emater/RS-Ascar durante os dias 13,14 e 16 de julho contou com a
participação de diversos profissionais com conhecimento na área técnica acerca do
plantio, manutenção e uso de plantas medicinais, condimentares e aromáticas. Foi
possível acompanhar informações relevantes para a feitura de hortas comunitárias, o
que para nós é de grande relevância. Além disso, todas as informações foram
compartilhadas via e-mail acerca do curso.
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LIVE: ATIVIDADES EXTRATIVAS NO BRASIL E
MUDANÇAS CLIMÁTICAS - IBASE RJ - NÚCLEO FMCJS
O Ibase RJ promove uma live junto ao Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça
Socioambiental no dia 14 de julho, que teve um valor específico e técnico acerca das
empresas e atividades extrativas que contribuem para o aumento das mudanças
climáticas. A live contou com a participação do núcleo RJ para formar o debate sobre os
efeitos da indústria extrativa no clima do planeta e pode ser vista nas redes do IBASE
(facebook.com/ibase.br).

REUNIÃO CMAS
O CDDH participou da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência
Social que teve como pontos de pauta a aprovação das atas do CMAS nº 380 e 38, a
apresentação dos assuntos de Comissões Permanentes e Temporária, foi tratado sobre
os delegados inscritos para a Conferência Municipal de 2021, a apresentação do
Programa Bolsa Família pela SAS tratando do cenário de pandemia, e a discussão
sobre dois ofícios da Secretaria de Educação;

REUNIÃO NÚCLEO RJ DO FMCJS
O CDDH este mês participou de três reuniões referentes ao FMCJS. A reunião do dia
15 de julho do FMCJS (núcleo RJ) foi de forma organizativa sobre os próximos eventos
ao longo de 2021, que serão parte de nossa formação interna nos próximos meses. Já
no dia 22 de julho, tivemos nosso primeiro ciclo de encontros para a nossa formação
interna, com o tema "Direitos dos Povos e Racismo Ambiental", e contou com a
participação do núcleo RJ para aprofundar sobre este assunto. O racismo ambiental é
de extrema importância no momento, enquanto a indústria extrativa cada vez mais toma
conta de territórios tradicionais e ancestrais.

REUNIÃO DO COMITÊ DE LUTAS POPULARES
O Comitê de Lutas Populares de Petrópolis continua sua articulação pela melhoria das
condições de vida da população e principalmente pelo #ForaBolsonaro. A reunião foi de
avaliação do ato do dia 03 de julho e de preparação dos atos do dia 13 de julho e de 24
de julho, seguindo a agenda da articulação nacional.
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DO
CDDH DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA
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REUNIÃO COMUNIDADE DO CONTORNO,
ÁGUAS DO IMPERADOR E CDDH
A pedido da Comunidade do Contorno agendamos uma reunião entre a Comunidade
e a Águas do Imperador para esclarecer diversas dúvidas que vinham surgindo quanto à
regularização das contas de água, como troca de nome das ruas e tarifas. Participaram
alguns moradores através de uma chamada via MEET, e as dúvidas que não foram
esclarecidas serão encaminhadas pela funcionária da Enel presente na reunião.

BRINCADEIRA DE CRIANÇA
No mês de julho, as atividades com as crianças continuam. Neste mês fizemos
dobraduras de frutas, 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.
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FORMAÇÃO ABONG / MROSC
No dia 21 de julho o CDDH participou da
formação organizada pela ABONG, com o tema:
Quais os benefícios da Lei 13.019/2014 (lei do
MROSC) para ONGS e OSCs. A Discussão foi
sobre as dificuldades que a as organizações estão
enfrentando durante a Pandemia. Muitas não estão
conseguindo recurso devido a dificuldade de
regularizar sua documentação estatutária. A
Dificuldade de repasse dos convênios já aprovados
após a Pandemia. Que é importante a união das
associações para que a implementação do MROSC
beneficie a todas instituições.

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Participamos da Conferência Municipal de Assistência Social com o tema “Assistência
Social: Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as
desigualdades e garantir proteção social". A conferência teve a duração de 3 dias e
contou com palestras e trabalhos em grupo, tudo feito de forma online. O CDDH é
membro do CMA e está inscrito para concorrer novamente à cadeira do Conselho em
votação que acontecerá em reunião extraordinária no mês de Agosto.

11

ENCONTRO ABONG SOBRE MARCO REGULATÓRIO
DA SOCIEDADE CIVIL
Continuando com o processo de Formação e Articulação do MROSC - Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o PROFEC e a ABONG RJ
organizaram o último encontro do projeto que teve como principal foco a apresentação e
adesão de organizações à Plataforma do Marco Regulatório. O último encontro teve a
fala da Eleutéria Amora, representante do Conselho Diretor da ABONG, que
acompanhou por muitos anos a luta das organizações pela lei de Repasse de Recursos
para as Organizações da Sociedade Civil e falou sobre as formas de acesso a esses
recursos, os benefícios e também a dificuldade em transformar essa lei em realidade em
todas as esferas de governo. Foram vários os relatos de organizações nas dificuldades
no acesso ao recurso público, na prestação de contas e na resistência dos municípios
em não aderir ao Marco Regulatório.

REUNIÃO COM A FIOCRUZ
No dia 18/06 - o CDDH participou da reunião organizada
pela Fio Cruz, para discutir sobre a Lei Municipal n°
8.049/2020 que dispõe sobre a Política Municipal de apoio à
Agricultura Urbana e Periurbana no Município de Petrópolis.
O dessa reunião é buscar meios de implantação dessa
política de forma efetiva no Município de Petrópolis.
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REUNIÃO COM PROJETO ESTRELA DO AMANHÃ SISTEMA FIRJAN
No dia 28 a equipe do CDDH se reuniu com a equipe responsável pelo projeto Estrela
do Amanhã para formalização da parceria com a oficina presencial de contação de
histórias para os participantes do projeto Florescer, Resistir e Articulando Educação e
Geração de Renda. A retomada presencial será cuidadosa, no início de agosto,
respeitando os protocolos de prevenção da COVID19.

REDE ECUMÉNICA DA ÁGUA
Em 22 de julho, durante um evento online, foi lançada no Brasil a Rede Ecumênica da
Água (REDA-Brasil). A iniciativa visa promover a reflexão e a ação sobre as águas no
Brasil, trazendo conscientização a respeito das questões ambientais e sociais que as
cercam. Foi lançada em parceria com Núcleo Ecumênico e Inter-religioso da PUCPR. A
vertente brasileira da organização tem como princípios o dom divino, o direito humano e
o bem comum sobre esse recurso natural.
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REUNIÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE
SEGURANÇA
A reunião trouxe informações das forças de segurança
do município com informações das atividades
desenvolvidas, de planos de ação e também de retorno a
demandas das comunidades e participantes do Conselho.
A Comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar
aproveitou a reunião para se despedir das atividades da
cidade, informando que a partir do dia 27 assumirá novo
comandante na PM da Cidade. O Coronel Gil Kempers,
comandante da Defesa Civil deu vários esclarecimentos
por muitos anos a luta das organizações pela lei de
Repasse de Recursos para as Organizações da
Sociedade Civil e falou sobre as formas de acesso a esses
recursos, os benefícios e também a dificuldade em
transformar essa lei em realidade em todas as esferas de
governo. Foram vários os relatos de organizações nas
dificuldades no acesso ao recurso público, na prestação
de contas e na resistência dos municípios em não aderir
ao Marco Regulatório.

PALESTRA COMITÊ PIABANHA SOBRE ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS
Participamos de uma palestra
através do Youtube sobre os
aspectos das águas subterrâneas
na RH-IV (Piabanha). A palestra foi
uma continuidade ao Plano de
Capacitação em 2021, e foi
ministrada pela Geóloga, Maristela
Almada Gomes de Oliveira, do
Programa de Pós-graduação em
Modelagem e Evolução Geológica
– UFRRJ.
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REUNIÃO DO COLETIVO DE LUTAS POPULARES
PETRÓPOLIS - AÇÕES FORA BOLSONARO
O Comitê de lutas populares se reuniu no dia 30/07 para avaliar o ato nas ruas no dia
24/07 e programar ações nas comunidades e no Centro da Cidade para mobilização da
sociedade até as próximas manifestações que seguirão ao calendário nacional
#ForaBolsonaro. Ficou clara a necessidade de discutir com a população o que significa
exatamente este movimento, os impactos deste governo na vida das pessoas, a alta de
preços de produtos básicos e de necessidades básicas como energia elétrica e água, o
aumento dos combustíveis que impactam em outros produtos e serviços e na falta de
compromisso com a população no combate à pandemia da COVID19.

REUNIÃO LEI DE AGRICULTURA URBANA
No dia 19 de julho, o Grupo de Trabalho que trata da lei de
agricultura urbana se reuniu para dar continuidade à
regulamentação da lei. Após a discussão foi definido o
seguinte: A próxima reunião do Grupo de Trabalho será
híbrida (online e presencial), em data a ser estabelecida, onde
serão debatidos os seguintes itens a serem especificados na
Lei Municipal nº 8.049/2020: centro de apoio; formalização de
associativas; criação de rede de informações (encontro de
saberes ecológicos - fiocruz - posse, gloria, meio da serra,
pedras brancas e morro do alemão).
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ACOLHIMENTO POP RUA 07/07 E 15/07
A equipe do CDDH acompanhada por um grupo de voluntários e com o apoio da
equipe de abordagem da Secretaria de Assistência Social 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. Na noite
extremamente fria, a conversa e o carinho de todos da equipe motivou o aceite de 05
pessoas a aceitarem o abrigamento (número recorde para uma noite). A atividade foi
iniciada aproxiumadamente 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.

REUNIÃO COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CMAS
Foi realizada uma reunião da Comissão de
Direito e Fiscalização do Conselho Municipal de
Assistência Social para avaliação e aprovação de
documentações pendentes de algumas instituições
inscritas no CMAS.
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FORA BOLSONARO
Aderindo ao Movimento 500 velas por 500 mil vidas, o Centro de Defesa dos Direitos
Humanos de Petrópolis, em conjunto com o Centro Alceu Amoroso Lima para a
Liberdade, convidou lideranças religiosas da cidade de Petrópolis para uma live
também em memória das vítimas da COVID. A transmissão foi pelo facebook do CDDH
e retransmitida pelo facebook Respira Brasil do Rio de Janeiro. O ato foi extremamente
emocionante e triste porque sabemos que muitas das vidas poderiam ser poupadas.
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FORMAÇÃO EQUIPE E DIRETORIA DO CDDH
No dia 16 de julho a equipe do CDDH em conjunto com a diretoria da instituição,
participou de mais uma reunião de formação. Nesta foram divididos grupos de trabalhos
com diversos temas relacionados aos trabalhos executados pelo Centro de Defesa dos
Direitos Humanos de Petrópolis. A formação foi muito importante e percebemos que, por
mais que o CDDH se defina e busque estratégias para atuação, a educação popular e a
abertura pata novas situações e novos públicos precisa ser regra na instituição.

ATIVIDADES COM OS JOVENS
No mês de Julho, as atividades dos jovens foram em volta do mercado de trabalho.
Tivemos como convidado o CIEE de Petrópolis quem falou sobre jovem aprendiz,
fizemos também uma simulação de processo seletivo para duas vagas, os jovens
passavam por todo o processo de avaliação e entrevista de emprego. Estamos
encaminhando nossas atividades com essa turma para a reta final e por isso achamos
interessante trazer jovens que inspirem e contem suas experiências vividas no CDDH
nas turmas anteriores e como eles estão hoje e o que fazem.
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RODA DE CONVERSA SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA
MULHER NEGRA LATINO-AMERICANA E CARIBENHA
No dia 27 de julho, em
comemoração ao Dia Internacional
da Mulher Negra Latino-Americana
e Caribenha, o CDDH promoveu
uma roda de conversa virtual sobre
esse tema. Diversas lideranças
comunitárias e mulheres das
comunidades nas quais o CDDH
atua participaram da roda de
conversa que foi muito rica e
produtiva.

REUNIÃO DO FÓRUM PERMANENTE DE POPULAÇÃO
EM SITUAÇÃO DE RUA DO RIO DE JANEIRO
Nos dias 13 e 29 de julho, a equipe do CDDH participou das reuniões do Fórum
Permanente de População em Situação de Rua do Rio de Janeiro, que aconteceram
de forma virtual.

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!
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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.
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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 1800 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
Um sonho
Ontem
Eu sonhei o teu sonho.
Sonhei que os soldados,
Cantando e dançando,
Libertando-se de todo mal
Surgiam de todos os lugares
Para velar o funeral
De todo arsenal
Das ogivas nucleares.
No sonho
Os homens não eram escravos
Nem de si
Nem dos outros
Tampouco das cores.
Pois o dinheiro
Havia sido morto
No combate com o amor.

Sonhei
Que as mulheres e os homens
Não tinham coisas, mas sentimentos.
E em sinal de alegria
Plantavam suas orações
Não de mãos espalmadas,
Mas de braços dados
Com o milagre do dia.
E Deus – todo pequeno gesto de amor-,
Não frequentava igrejas,
Livros ou estátuas
Apenas corações...
Ontem
Sonhei o teu sonho
Sem saber que também era o meu

- Sérgio Vaz

As crianças,
Cravo e canela,
Dançavam com as flores,
Como não tinham fome
Caçavam estrelas
Quando cansadas
Tornavam-se nelas!
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CANTINHO DA HISTÓRIA - AGOSTO
1 DE AGOSTO
1868 - A Rússia vende o Alasca para os EUA.
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.

11 DE AGOSTO
1986 - O automóvel Fusca parou de ser fabricado no Brasil. Alguns funcionários da linha de montagem da
Volkswagen, em São Bernardo do Campo, choraram.
2020 — O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o país aprovara a primeira vacina do mundo
que poderia proteger contra a Covid-19.

13 DE AGOSTO
1961 - Começa a construção do Muro de Berlim.

14 DE AGOSTO
2020 — Entrou em vigência a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Brasil.

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.
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25 DE AGOSTO
2020 — Depois de a varíola ter sido erradicada da África, há 40 anos, o continente se tornou livre da
poliomielite selvagem.

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.
1994 - São Caetano do Sul, em São Paulo, foi apontada pela UNICEF como a cidade brasileira que oferece
melhores condições de sobrevivência às crianças de até seis anos.
2020 — Jeff Bezos, o CEO da Amazon, passou a ser a primeira pessoa na história a ter um patrimônio
líquido superior a 200 bilhões de dólares.

29 DE AGOSTO
1903 - Primeira exibição em Berlim de um filme falado, mediante a utilização de um gramofone.

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

SE INSCREVA NO NOSSO CANAL NO YOUTUBE:

Clique aqui!

www.instagram.com/cddh_petropolis
www.facebook.com/cddhpetropolis
www.cddh.org.br
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