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PROGRAMAÇÃO MÊS DAS MULHERES
RODA DE CONVERSA - POLITICAS PUBLICAS DE
ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Durante o mês de março o Centro de Defesa dos Direitos Humanos realizou
diversas rodas de conversa em comemoração ao mês da mulher. No dia 04,
conversamos com mulheres que trabalham no CRAM sobre formas de
enfrentar a violência doméstica em um bate-papo que rendeu uma hora e meia
e que teve diversas participações de mulheres fortes e muito importantes na
sociedade, entre elas a Soninha Maracanã, mulher negra, quem trouxe grandes
reflexões sobre a violência contra a mulher negra e a invisibilidade que ela tem
em todos as políticas voltadas para as mulheres, chamado que hoje convida a
gente a refletir de forma diferente nos espaços que habitamos.

RODA DE CONVERSA - A MULHER NA TECNOLOGIA
No dia 09, convidamos Michele Belo para falar sobre como é a vida da
mulher no meio tecnológico, que sempre foi predominantemente formado por
homens A roda de conversa foi muito produtiva e muita vivência e informações
importantes foram partilhadas com os participantes. A partir da roda de
conversa, pode-se notar o quanto já caminhamos em direção à igualdade
nesse meio, mas o quanto ainda falta para chegarmos lá e o quanto ele ainda é
formado em sua maioria por homens.
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RODA DE CONVERSA - A SAÚDE DA MULHER
No dia 10, convidamos Mônica Dória, médica, para falar um pouco sobre a
saúde da mulher. A roda de conversa também contou com a discussão sobre a
saúde física e mental da mulher em meio a pandemia da covid-19, já que a
mulher se encontra tão sobrecarregada.

RODA DE CONVERSA - MULHERES PELA VIDA
No dia 11 de março o CDDH realizou uma roda de conversa chamada
Mulheres pela vida, onde foi colocado o senário político e a importância da
mulher dentro dele, também foi debatido sobre a violência que mulher sofre na
sociedade machista e patriarcal, contamos também com a participação de
Jonathas de Oliveira educador do CDDH e também psicólogo que contou um
pouco suas reflexões sobre a pesquisa que ele realizou sobre violência
doméstica no contexto da pandemia COVID 19
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RODA DE CONVERSA - MULHERES ENQUANTO
LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS
No dia 12, convidamos Viviane, Claudia e Rosinete para falarem um pouco
de suas experiências enquanto mulheres que são lideranças nas comunidades
em que vivem. Foi um momento de muita partilha, muito emocionante e
inspirador. Pode-se ver de perto o quanto é mais difícil a vida das mulheres nas
comunidades e o quanto a desigualdade de gênero está socialmente ligada a
desigualdade social.

OFICINA DE ESCRITA
No dia 17 de março, o CDDH e o Coletivo "Nós, as Poetas!" no mês da
Mulher convidaram para uma oficina de escrita que aborda o cotidiano e os
desafios de Ser Mulher. Foi um espaço muito profundo, em que foi possível
resgatar as memórias de todas as outras que vieram antes de nós e que
fizeram parte de nossa trajetória, por meio de um espaço sensível de fala e
escuta.
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A LUTA CONTINUA!
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DOAÇÃO DE PÃES ARTESANAIS FILONE
No dia 01 de março o CDDH recebeu mais
uma grande quantidade de pães artesanais da
Padaria Filone. A padaria já doou diversas
vezes para as campanhas do CDDH e os pães
estão sendo distribuídos junto às cestas
básicas. Gratidão, Filone!

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO REMOTA
NAS ESCOLAS PÚBLICAS
No dia 01 de março, o CDDH acompanhou
uma audiência pública sobre o andamento do
ensino remoto nas escolas municipais pela
plataforma Educa em Casa, para demonstrar
o seu funcionamento e manutenção no ano
letivo de 2021. Durante a audiência, muitas
falas se direcionaram em uma cobrança à
Prefeitura para que o acesso à internet aos
alunos de escola pública fosse solucionado,
pois não é todos que possuem um aparelho e
uma internet de qualidade para estudo.
Também foi discutida a convocação dos
docentes aprovados pelo processo seletivo
em 2020.

REUNIÃO CAMPANHA DESPEJO ZERO
As lideranças da Campanha Despejo Zero articularam uma reunião para o dia 02/03
em virtude de tanta violação de direitos na cidade de São Paulo, tanto com relação a
ações de reintegração de posse e retirada de muitas famílias, a ação da Guarda
Municipal com violência com relação à população em situação de rua. Com as falas da
reunião, ficaram claras as questões de emergência para uma atuação frente a estas
violações. Assessores de parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo e da
Câmara Municipal se comprometeram em levar a situação aos gabinetes e para as
plenárias, além de ser elaborada uma agenda entre algumas pessoas que participaram
de um Grupo de Trabalho para ações efetivas na tentativa de redução destes absurdos
cenários de violação de direitos humanos.
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REUNIÃO CMAS
No dia 3 de março participamos da reunião ordinária do
Conselho Municipal de Assistência Social que teve como
pontos de pauta a ata da reunião anterior para aprovação; a
possibilidade de acontecer a Conferência Municipal, em
formato de vídeo conferência com a criação de uma Comissão
Organizadora; a aprovação de Minuta para a ALERJ tratando
da vacinação para os profissionais do SUAS; a apresentação
de justificativa em Emenda parlamentar, ano 2019, pelo
Departamento de Gestão de Projetos e Convênios da PMP,
para reaprovação pelo CMAS, além da decisão de voltarem as
reuniões para o formato remoto.

REUNIÃO COM OS JOVENS DO QUILOMBO DA TAPERA
No dia 03 de março, nós do CDDH, realizamos um encontro com os jovens do projeto
resistir da comunidade Quilombo da Tapera. Momento que fizemos uma análise da
música "Amarelo" do Emicida e Rap " Era só mais um Silva". Ouvimos as músicas e
conversamos sobre o impacto delas em nossas vidas. Foi um momento muito importante
e de muita reflexão com os jovens.
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REUNIÃO COM FREI DAVI SOBRE EDUCAFRO
No dia 04 de março a equipe do CDDH esteve reunida como Frei David, um
dos idealizadores do programa EDUCAFRO que promove ações educativas e de
acesso ao mercado de trabalho para negras e negros de todo o Brasil. A reunião
foi bastante importante para conhecermos detalhes sobre o projeto e para
sabermos como mobilizar e estimular os jovens participantes dos projetos do
CDDH a aderirem à proposta do EDUCAFRO. Mais informações sobre o programa
EDUCAFRO estão disponíveis no site https://www.educafro.org.br/site/ ou com a
equipe do CDDH. São vários cursos com bolsas de 100%, com a possibilidade de
apoio com estrutura para participar das atividades (notebook ou celular), recursos
financeiros a partir da participação em atividades e outras parcerias para
universidades ou acesso ao mercado de trabalho.

REUNIÃO PARA TRATAR DA CONCESSÃO DA BR-040
No dia 04 de março, representantes do CDDH se reuniram com o Prefeito, o
Secretário de Obras, o Procurador do Município e a secretaria de relação institucionais da
Prefeitura de Petrópolis, para falar sobre a gravidade da situação dos moradores da BR040. Explicamos que os processos continuam se movimentando e as ordens de
demolições sendo expedidas. Que é necessário que a prefeitura se mobilize o quanto
antes para dar contratar a equipe técnica para dar início aos estudos da possibilidade da
alteração da faixa de domínio e regularização das comunidades.
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REUNIÃO DO COMDEMA 04/03
A reunião foi para a apresentação dos membros do Conselho indicados pelo poder
público, para discussão das ações no Parque Municipal da Rua Ipiranga e para a
organização de pauta das reuniões seguintes, tendo como emergência a questão da
coleta seletiva de lixo.

REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO 8M
No dia 04/03 o grupo de articulação da Marcha 8M em Petrópolis se reuniu para
finalizar a agenda do mês de março, aglutinando as ações das diversas instituições e
movimentos que estão organizando eventos para o mês da mulher. A agenda do CDDH
foi incluída no calendário 8M. No dia 8, um grupo pequeno de mulheres espalhará pelas
praças da cidade, varais com informações sobre feminicídio, violência contra a mulher e
outros temas. Ás 17 horas uma faixa sobre a vida das mulheres foi aberta na Praça da
Inconfidência e, cumprindo as medidas de distanciamento, a faixa e um grupo de
mulheres que caminhou até o Obelisco onde teve uma performance de um coletivo de
mulheres negras e a projeção de palavras de ordem no Obelisco.

REUNIÃO CONAPA
No dia 03 de março o CONAPA realizou a primeira reunião ordinária de 20121, feita
pela plataforma do Jitsi Meet. A reunião começou com a aprovação da memória da
quarta reunião ordinária de 2020, onde todo o Conselhou aprovou. Em seguida a
apresentação do MONA Maria Comprida e a apresentação da Secretária Municipal de
Meio Ambiente de Magé. A apresentação foi bem ampla e bem direcionada as questões
ambientais que Magé vem enfrentando. Com proposta foi levantada pelo conselheiros
uma Revisão do Plano de Manejo da Apa Petrópolis e a reativação das Câmeras
Técnicas que desde do ano de 2020 não são avaliadas.
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REUNIÃO GRUPO PRO MEMORIAL E COLETIVO
LUGARES DE MEMÓRIA 05/03
Participamos de duas reuniões para iniciar a
organização da Semana da Memória, Verdade e
Justiça, que acontece entre os dias 1° e 8 de abril. Os
eventos, nesse ano, estão sendo pensados de forma
remota por cota das medidas de proteção na pandemia.
Divulgaremos em nossas redes sociais as datas dos
eventos aasim que definidas.

LIVE TERRA DE DIREITOS
No dia 05 de Março a Organização Terra de Direitos fez uma live denunciando a
violência sistemática contra mulheres que defendem direitos humanos, em especial as
que ocupam cargos eletivos. Um relatório foi o objeto de denúncia feita pela Terra de
Direitos, Instituto Marielle Franco, Justiça Global e Instituto de Desenvolvimento e
Direitos Humanos (IDDH) ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das
Nações Unidas (ONU) nesta sexta-feira (05), durante o Diálogo Interativo com a
Relatora Especial sobre a situação das e dos Defensores de Direitos Humanos, Mary
Lawlor. A denúncia serve como complemento ao informe apresentado pela relatora
especial para a 46ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das
Nações Unidas (ONU), agenda em curso nestas últimas semanas. Por meio de vídeo a
defensora de direitos humanos e vereadora de Joinville (SC), Ana Lúcia Martins (PT),
sublinhou as tentativas de silenciamento e desestímulo ao exercício de cargos públicos
por mulheres defensoras de direitos humanos. A denúncia e todas as suas tratativas
podem ser revistas no link https://www.youtube.com/watch?v=gdsYGrt1aIw
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VEREADOR REIMONT DISCUTE A PANDEMIA
No dia 05/03 o vereador do Rio de Janeiro, Reimont Otoni convidou a médica e
professora Lígia Bahia para conversar sobre prevenção da CONVID19, formas de
contaminação, informações precisas sobre a não existência de tratamento precoce e a
necessidade urgente de lockdown como solução imediata para o aumento no número de
casos nestas últimas semanas. A conversa foi bastante esclarecedora e permanece na
página do vereador para quem quiser se aprofundar no tema a partir de argumentos
científicos.

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO SEMANA NACIONAL DA
MEMÓRIA VERDADE E JUSTIÇA
No dia 08 de março o CDDH se reuniu com
representantes da Sociedade civil para falar sobre
atividades a serem realizadas na Semana Nacional da
Memória Verdade e Justiça que acontece do dia 01 ao
dia 07 de abril. Foram propostas live para a semana e
um ato na casa da morte, com a colocação de faixas
pedindo a desapropriação da casa da morte e com a
Frase Ditadura Nunca Mais e a leitura da carta da
Denúncia da Inês Etienni. Todas as ideias ficaram de ser
definidas em outras reuniões com a participação de mais
pessoas.
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DO
CDDH DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA
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REUNIÃO COM MORADORAS DAS
COMUNIDADES DA BR-040
No dia 10 de março fizemos uma video chamada coma
algumas moradoras da BR 040 para falar sobre a
necessidade de articulação do moradores para cobrar da
Prefeitura alguma posição sobre as novas ordens de
demolição que foram recebida por 3 moradores. Elas vão
colocar no grupo de whatsapp dos moradores a possibilidade
de solicitarem uma reunião virtual com o Prefeito para
pedirem algum esclarecimento.

BRINCADEIRA DE CRIANÇA
Agora a atividade de Brincadeira de Criança tem
encontro 2x por semana, terças e quintas, via
plataforma Google Meet. Durante as atividades, as
crianças sempre são estimuladas a criar juntas,
durante o mês de março elas trouxeram aplicativos
infantis para compartilhar aos colegas, como
brincadeiras como Jogo de 7 Erros, Labirintos e
Jogo da Memória. É muito positivo observar as
crianças sendo protagonistas das próprias
brincadeiras, com interação, comunicação e
cooperação entre elas. Esse mês, as crianças
sugeriram as dinâmica do desenhar que foi bem
interessante e divertida onde cada uma escolhe um
tema de desenho.

REUNIÃO ABONG-RIO
A Regional do Rio de Janeiro da ABONG convocou instituições filiadas e não filiadas
para discussão de pautas relacionadas a direitos humanos, COVID19 e Campanhas da
ABONG Nacional no dia 11 de março. Infelizmente, pela grande quantidade de demanda
que estão sobrando para as organizações sociais em virtude da inoperância das políticas
públicas nas comunidades, a adesão à reunião não aconteceu com número suficiente de
participantes e a coordenação da ABONG-RJ continua divulgando as ações da ABONG
nacional nos grupos de whatsapp e vai agendar nova data para este importante encontro.
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ENCARCERAMENTO FEMININO EM PERSPECTIVA
- 10 ANOS DA REGRA DE BANGKOK Participamos do evento realizado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro onde as Defensoras Públicas que atuam nas Varas Criminais e de Execução
Penal relataram as dificuldades de denfender mulheres encarceradas. Desde a falta de
itens de necessidade básica, como absorventes à falta de visitação nos presídios
femininos.

ENTREGA MEDALHA PEDRO ERNESTO À
MARCOS ARRUDA
O vereador Tarcísio Motta, do PSOL Carioca, aprovou a entrega da medalha Pedro
Ernesto, a maior condecoração da cidade do Rio de Janeiro, para Marcos Arruda, no dia
de seu aniversário de 80 anos! Em comemoração a este momento tão importante, o
mandato do vereador, ao vivo, em uma parceria do Instituto Pacs realizou na sexta-feira,
12 de março, às 19h, pelo Youtube, uma live para homenagear e entregar a medalha a
Marcos Arruda. Marcos é geólogo, economista, escritor, educador popular e fundador e
presidente do Instituto Pacs, além de ser referência na luta pela democracia e pelos
direitos humanos. A homenagem contou com o depoimento e participação de importantes
nomes da luta pela democracia, pelo meio ambiente e pelos direitos humanos. A emoção
continua
disponível
em
https://www.facebook.com/watch/live/?
v=539421280371799&ref=watch_permalink
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FORMAÇÃO EQUIPE CDDH - FILME QUANDO A MORTE
SOCORRE A VIDA!
No Dia 15 de março, a
equipe do CDDH realizou
uma formação online
sobre o filme "Quando a
morte socorre a vida". O
filme é brasileiro e retrata
claramente o racismo e a
desigualdade
social
existentes no país.

REUNIÃO MPF CASA DA MORTE
Aconteceu mais uma reunião do Grupo de
Trabalho
do
MPF
para
tratar
da
desapropriação da Casa da Morte e sua
transformação em um Centro de Memória. O
INEPAC falou sobre os avanços no processo
de Tombamento Estadual e informamos
sobre a organização da Semana da Memória,
Verdade e Justiça..
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REUNIÃO DA SOCIEDADE MARANHENSE DE DIREITOS
No dia 15 de março a equipe do CDDH participou da Reunião da Sociedade
Maranhense de Direitos para articulação com parceiros/as da Campanha Contra a
Grilagem, lançada em 12 de fevereiro de 2021.A reunião é um momento de aproximação
e diálogo sobre a campanha, com trocas de experiências dentro da temática da grilagem
de terras no Brasil. Além disso, é também um momento de adesão à campanha

SEMINÁRIO INTERNACIONAL: SOBRE DIREITOS
HUMANOS E EMPRESAS
De forma on-line, entre os dias 15 e 19 de março, ocorreu o Seminário Internacional
sobre Direitos Humanos e Empresas “Povos, comunidades, natureza: insurgências frente
ao extrativismo predatório”, que trouxe discussões, pesquisas e trabalhos com o objetivo
de sensibilizar, denunciar, realizar debates, trocas de experiências e incidência política a
respeito dos impactos socioambientais e das violações de direitos gerados por empresas
mineradoras e suas cadeias de suprimentos. A participação protagonista da população
quilombola e indígena foi um dos grandes destaques do seminário.

REUNIÃO ROMARIA DA TERRA E DAS ÁGUAS
No dia 25 de março a equipe do CDDH participou da reunião mensal da comissão de
organização da Romaria da Terra e das Águas. A reunião aconteceu de forma remota e
teve como pauta principal a dificuldade de se realizar a Romaria de fato e como ela
poderia ser utilizada neste período de pandemia para levantar pautas importantes.
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REUNIÃO MORADORES DAS COMUNIDADES DA BR 040
No dia 15 de março, o CDDH se reuniu com os moradores
da BR-040. Colocamos para os moradores que estamos
acompanhando toda a situação da Concer, que com a liminar,
ela permanece por mais 2 anos na Concessão e o Dnit so
assume quando esse contrato acabar e que já foi feito recurso
para a decisão da liminar que mantém a Concer como
administradora da Rodovia. Explicamos que os moradores
precisam ficar atentos pois a situação dos continua crítica e as
ordens de demolições continuam sendo expedidas

REUNIÃO DO GRUPO TORTURA NUNCA MAIS PARA
ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADE
No dia 15 de março várias organizações e representantes do
Grupo Tortura Nunca Mais/RJ estiveram reunidos virtualmente
para discutirem o formato da entrega da Medalha Chico
Mendes de Resistência neste ano de 2021 frente às graves
violações de direitos agravadas pela pandemia da COVID19.
Foram discutidos os homenageados, o formato do evento, as
formas de contribuição, a adesão de instituições parceiras,
entre outros detalhes da entrega da Medalha que ocorrerá
virtualmente através do youtube do Grupo Tortura Nunca Mais
no dia 01/04.
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REUNIÃO COM O PROCURADOR DO MUNICÍPIO
No dia 15 de março, o CDDH se reuniu com o
Procurador do Município através de uma vídeo
chamada para pedir ajuda da Prefeitura quanto às
novas ordens de demolição que vem sendo
expedidas contra os moradores da BR - 040. Ficou
combinado que levaremos um ofício junto com a
listagem de processos que ja possuem ordens de
demolição e a Prefeitura vai peticionar nos
processos que estão sendo movimentados para
tentar impedir a demolição destes imóveis.

PARTICIPAÇÃO NA LIVE "PETRÓPOLIS DOS SONHOS"
No dia 16 de março, organizações de Petrópolis, representantes sindicais,
representantes de partidos políticos e representantes de coletivos se reuniram para
conversar em uma live sobre a Petrópolis que você sonha. O tema da live é um convite a
pensar Petrópolis para além da história da monarquia, da colonização europeia e repensar
em uma cidade que acolhe a todas e todos os seus moradores, das comunidades, com
direito à essa cidade em todos os seus aspectos sociais, culturais, sanitários e
principalmente com relação à segurança e investimento em habitação. Discutimos sobre
uma cidade de luta, com histórico de uma luta operária que serviu de inspiração para
outras frentes e hoje a luta continua para que a cidade seja uma cidade que se transforme
em modelo de políticas públicas, de inclusão social, de direitos humanos, que atrai, além
do turista, olhares do mundo para um modelo de sociedade possível que abriga a toda a
diversidade que é componente da população. A live foi muito rica e acabou, claro, com o
tema da pandemia, da saúde, dos pesares aos que perderam entes queridos e aos que
neste momento lutam pela saúde e pela manutenção de suas vidas diante de um governo
que suspende condições básicas de vida durante 04 meses. Fora Bolsonaro, vacina para
todos e todas e auxílio emergencial já finalizaram o encontro virtual.
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REUNIÃO COM MORADORES DA COMUNIDADE VILA
POPULAR
No dia 17 de março, o CDDH se reuniu com os moradores da
Comunidade Vila Popular. Falamos para os moradores que eles
precisam se organizar para a realização da assembleia para
composição da associação de moradores. Que o processo de
regularização está caminhando. E que mandamos para o
Ministério Público Federal,
a dificuldade que estamos
encontrando em solucionar com a Enel o pedido de relógios e
ligação nova. E que a Aguas do Imperador já vai dar início ao
cadastro de moradores na comunidade para implementação do
sistema de água e esgoto.

1º SEMINÁRIO RIO METÁPOLIS
Para pensar soluções para os desafios em inovação e sustentabilidade urbana, o Rio
de Janeiro sediou, no dia 18 de março, o 1º Seminário Rio Metápolis. O evento on-line e
gratuito abordou temas como o papel das instituições na construção de cidades criativas e
inteligentes, a cidade além do território, distritos de inovação, alternativas criativas e
sustentáveis para a energia, o papel da indústria 4.0 na saúde e bem-estar e, por fim, a
indústria criativa.

CDDH RECEBE MOBILIÁRIO DA CEF A PARTIR DE EDITAL
O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, que garante sua
sustentabilidade a partir do financiamento de organizações parceiras e da inscrição de
seus projetos em editais. Nesta perspectiva, no mês de fevereiro, a instituição recebeu a
doação de móveis de um edital da Caixa Econômica Federal. Neste mês de março
recebemos novamente um novo lote de doações. Recebemos mesas, poltrona e dois
armários que vão contribuir para a organização da nossa sala de projetos com os jovens
porque as mesas, reunidas, foram uma grande mesa de reuniões, mas podem ser
utilizadas individualmente como carteiras escolares. O material foi retirado pela instituição
no dia 18 de março.
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VISITA GESTOR CMDCA
O CDDH recebeu no dia 22 de março a visita da gestora indicada pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para a conferência da documentação
dos projetos vinculados ao Conselho. Foram analisados os documentos financeiros e de
execução do projeto "O Eca Passeia por Petrópolis" finalizado em dezembro de 2020.
Foram também analisados os documentos do projeto "Articulando Educação e Geração de
Renda" que teve o período de execução alterado de 2020 para 2021 e foi iniciado em
janeiro. Neste projeto, foram analisados os documentos iniciais de execução (evidências
de realização) e documentos financeiros. Para as organizações da sociedade civil, este
acompanhamento dos projetos por gestores, que visitam de perto as experiências da
execução do projeto, tomam contato com materiais mais aprofundados do que relatórios
resumidos é de extrema importância porque valoriza o trabalho da instituição e garante
maior confiabilidade em todas as etapas do processo. A visita do Gestor não libera a
instituição da obrigação das prestações de contas financeira e técnica, mas valoriza outras
informações da caminhada do projeto que não estão demonstradas nos formulários.

RODA DE CONVERSA A VIDA DAS MULHERES E A
SOBRECARGA NA PANDEMIA
No dia 29 de março a ABONG promoveu uma roda de conversa online sobre a
sobrecarga que as mulheres estão sofrendo durante a pandemia. O principal obejtivo do
encontro foi refletir sobre o impacto da pandemia, denunciar violências e lembrar a luta
diária de todas as mulheres neste momento.
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SEMANA DA MEMÓRIA 2021
No dia 23 de março, o CDDH participou de uma reunião online com representantes
da sociedade civil e outras instituiçõe para pensar em conjunto a organização da
semana da memória de 2021.

REUNIÃO CENSO POP RUA 2021
No dia 22 de março de 2021, o CDDH se reuniu com representantes da Sociedade civil
e Governo para dar continuidade aos trabalhos do Censo 2020 da população em situação
de rua. Fizemos apresentação de como esta ficando os gráficos dos 162 cadastros que já
foram feitos. Deixamos para que todos os participantes olharem e fizessem as
observações e sugestões de orientações que acharem necessárias. Foi colocado também
que aguardassem mais um tempo para analisar se todas as áreas da cidade que tem
pessoas em situação de rua foram feitas e se vai ser necessário realizar mais cadastros.

REUNIÃO COM REPRESENTANTE DE PROJETO
No dia 17 de março, a equipe do CDDH participou de uma
reunião online com um representante do Projeto Geração
Crescer para conhecer o projeto melhor.
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LIVE 8M
No dia 8 de março, diferente dos anos anteriores, não
aconteceu uma manifestação nas ruas de Petrópolis. Por conta da
pandemia da COVID-19, o 8M foi virtual. Carla de Carvalho,
coordenadora do CDDH Petrópolis representou a instituição na
live, que teve como tema as dificuldades de ser mulher em 2021 e
quanto a pandemia contribui para o aumento de casos de violência
doméstica e sobrecarga física e emocional das mulheres.

PARTICIPAÇÃO DO CDDH NO VÍDEO DA ABONG
"PANDEMIA E A VIDA DAS MULHERES"
Por conta do Dia Internacional da Mulher, a
ABONG resolveu produzir um vídeo com a
participação
de
algumas
mulheres
(representantes de afiliadas). O vídeo fala um
pouco das principais pautas da luta das
mulheres e está disponível no canal da ABONG
no Youtube. A coordenadora do CDDH, Carla de
Carvalho, foi convidada a participar do vídeo
representando a instituição.

ENTREGA DE OFICIO EM SUPERMERCADOS
Durante o mês de março, nossa equipe distribuiu
ofícios nos supermercados da cidade pedindo
contribuição nas campanhas de arrecadação de
alimentos.

REUNIÃO SOBRE O NUDEC
No dia 26 de março, o CDDH se reuniu com a Roberta do NUDEC. Nesse encontro,
foi colocado sobre a necessidade da organização das pessoas que fizeram e fazem
parte do NUDEC para estarem conversando sobre como esta sendo o impacto do COVID
nas comunidades que já sofrem com as chuvas e estão em áreas de risco. Eles
verificaram que era importante realizar encontros remotos para tratar sobre esses
assuntos e falar também em formação e em ações de redução de danos.
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CDDH INICIA CAMPANHA PARA ARRECADAÇÃO DE
MUDAS E CAIXAS DE LEITE PARA PLANTIO
A partir do dia 10 de março o CDDH iniciou uma campanha para arrecadação de
mudas de hortaliças e ervas medicinais para serem distribuídas junto às cestas
básicas. Além disso, a Instituição também está pedindo doação de caixas de leite para
realizar o plantio das mudas.

QUINTAIS COMO RESISTÊNCIA AGROECOLÓGICA
No dia 27 de março a equipe do CDDH
acompanhou a live "Quintais como
resistência agroecológica", uma live de um
projeto quilombola, o objetivo do projeto é
criar um documentário sobre os Quintais
Quilombolas e sua resistência e força da
terra como contribuição para a identidade
Quilombola.
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ENCONTRO NACIONAL DIRETORIOS ESTADUAIS ABONG
No dia 31 de março a ABONG reuniu a diretoria executiva e os representantes
estaduais para discutir a conjuntura nacional, o cenário de desafios de cada Estado, os
temas relacionados às pautas e campanhas nacionais da ABONG e campanhas de
filiação para adesão de novas organizações para a luta pela democracia e bens comuns.

PARTICIPAÇÃO CAMPANHA TERRA DO FUTURO
A equipe do CDDH participou da campanha #ChooseToChange da Terra do Futuro.

REMEMORAR 64 PARA DEFENDER A DEMOCRACIA
A coordenadora do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis foi
convidada para representar a instituição em uma live realizada pela União da Juventude
Socialista no dia 31 de março (Dia do Golpe Civil-Militar que instaurou a ditadura no
Brasil em 1964). Foi extremamente importante a participação na live que teve as falas de
torturados, de parentes de torturados, de historiadores e lutadores contra a tortura dos
dias atuais e deixou claras as marcas tristes que a ditadura deixou em nossa sociedade e
que não podem ser cicatrizadas com a ameaça de ser retomada, com a democracia em
constante ameaça.
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REUNIÃO CONSELHO
COMUNITÁRIO
DE
SEGURANÇA

REUNIÃO GRUPO PRÓMEMORIAL E VEREADOR
YURI MOURA

No dia 29 de março a equipe do
CDDH participou da reunião do
Conselho
Comunitário
de
Segurança.

No dia 29 de março a equipe do CDDH
participou da Reunião Grupo Pró-Memorial
e Vereador Yuri Moura

ATIVIDADES COM OS JOVENS
O mês de março foi cheio de trocas e atividades com os jovens. Os encontros
contaram com diversas atividades e temas relacionados a Trabalho e Direitos Humanos.
Aprendemos também a criar um currículo e entender sobre entrevistas de emprego.
Cada encontro é uma troca, aprendizados e diversão!
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PROJETO COM OS JOVENS: FLORESCER E RESISTIR
O CDDH está com inscrições abertas para jovens de 13 a 18 anos. O projeto com os
jovens continua acontecendo de forma online, devido à pandemia, e agora fornece
ferramentas para que o jovem possa participar, como os dados de internet. Os temas
como Direitos Humanos, Cidadania e Meio Ambiente se mantém, além das atividades
voltadas para o mercado de trabalho, como a elaboração de currículo.

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 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!
Clique para entrar no grupo!

28

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.
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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 1200 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
Uma mulher que grita na esperança de viver
Na esquina da minha casa
O medo bate a minha porta
da janela vejo a rua
e muito sangue a minha volta
Vejo choro, vejo guerra
machismo por toda parte
assédio tomando conta
é mais um homem covarde
É mais uma mulher que grita na esperança de viver
é mais um fato ao meio dia
passando pela tv
Pra que lado olho agora ?
quem será que vai me ouvir ?
só por causa de uma saia
a culpa toda vem pra mim ?
Todo dia uma luta
todo dia um sofrimento
colocam a mão em minha boca
depois vivem o lamento
Cultura do machismo que me tira a existência
pela morte de mais uma
todas gritam RESISTÊNCIA.

* Estudante do segundo ano de
Hotelaria na Escola Estadual
João Goulart
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CANTINHO DA HISTÓRIA - ABRIL
1 DE ABRIL
1888 - A Princesa Isabel participa do ato de libertação coletiva dos escravos de Petrópolis.
1964 - Um golpe militar derruba João Goulart da Presidência.

2 DE ABRIL
1954 - Walt Disney anuncia a criação da Disneylândia, que seria construída na Califórnia, nos Estados
Unidos.

3 DE ABRIL
1961 - É firmado um tratado de amizade entre Estados Unidos e Vietnã Sul.
1933 - Os pilotos britânicos Clydesdale e McIntyre sobrevoam, pela primeira vez, o Everest.

4 DE ABRIL
1968 - Martin Luther King, líder pacifista do movimento negro dos Estados Unidos, é assassinado em
Memphis. King realizou em 1963, com 200 mil pessoas, a Marcha para Washington, onde proferiu seu
discurso I have a dream. Ganhou, em 1964, com 35 anos, o Prêmio Nobel da Paz.

6 DE ABRIL
1896 - Começa em Atenas, na Grécia, a primeira Olimpíada moderna.
1917 - Os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha.

7 DE ABRIL
2001 - A sonda espacial Mars Odyssey 2001 da NASA sai da Flórida, rumo ao Planeta Marte. O objetivo era
explorar o planeta e conseguir verificar a composição da superfície marciana, adquirindo informações sobre
os perigos de radiação para futuros exploradores humanos.

9 DE ABRIL
1969 - O avião supersônico britânico Concorde 002, batizado de G-BSST, realiza seu primeiro voo de testes.
O avião é o mais rápido do mundo, superando a velocidade do som.
1992 - Após testes de impressão digital, as autoridades alemãs e israelitas afirmam estar certos que o
nazista Josef Mengele morreu no Brasil, em 1979.

10 DE ABRIL
1912 - O Titanic, o navio mais seguro que já houvera sido construído, sai de Southampton, Inglaterra para
sua primeira e trágica viagem.
1970 - Paul McCartney anuncia o fim dos Beatles.

11 DE ABRIL
1917 - O Brasil rompe relações diplomáticas com a Alemanha, após submarinos alemães afundarem o barco
brasileiro Paraná, nas proximidades da costa atlântica francesa.

13 DE ABRIL
1986 - Na estreia do circuito de Jerez de La Frontera, ocorreu o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Espanha. O
brasileiro Ayrton Senna, que era piloto da Lotus-Renault, numa grande disputa, ganhou com a ínfima
margem de 0.014s em relação a Nigel Mansell, da Williams.
1998 - Nasce na Escócia a ovelha Bonnie, a primeira cria de Dolly, a ovelha clonada.
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14 DE ABRIL

1895 - Na primeira partida de futebol disputada no Brasil, o São Paulo Railway vence a Companhia de Gás
por 4 a 2. Os dois times eram formados por ingleses que viviam em São Paulo. Charles Miller, o introdutor do
futebol no Brasil, jogou no São Paulo Railway.
1992 - O trem de Alta Velocidade faz uma viagem experimental, entre Madri e Sevilha, sendo o mais rápido e
moderno dos trens que circulam na Espanha.

15 DE ABRIL
1912 - O Titanic, o maior e mais luxuoso transatlântico do mundo, com 10 andares naufraga, após se
chocar contra um iceberg perto de Terranova. Morrem 1.513 pessoas, e apenas 705 sobrevivem por
problemas com barcos reservas.

16 DE ABRIL
1866 - A Tríplice Aliança (Argentina, Brasil e Uruguai) declara guerra contra o Paraguai. A batalha se
estendeu até 1870, custando a este país 500 mil mortos e a ruína econômica.

17 DE ABRIL
1997 - A Marcha dos Sem-Terra chega à Brasília.

22 DE ABRIL
1821 - Dom Pedro, filho de João VI (rei de Portugal), é nomeado regente da Coroa no Brasil.

26 DE ABRIL

1986 - Um grave acidente acontece na central nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia (URSS), causando
grandes danos materiais e deixando muitas pessoas feridas.

30 DE ABRIL

1975 - O regime sul-vietnamita entra em colapso, incapaz de conter as ofensivas dos vietcongs e do Vietnã
do Norte. Os comunistas tomam Saigon em 30 de abril de 1975, pondo fim à Guerra do Vietnã.

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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