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      A reunião foi realizada para discutir as urgências das comunidades e assentamentos
que estão sob o risco de reintegração de posse. Também foi bastante discutida a
criminalização dos movimentos sociais que estão no fronte do despejo zero, lutando
contra o capital imobiliário e a criminalização de defensores de direitos humanos. Além
das urgências, foram articuladas propostas para aprovação da PL do Despejo Zero e
Derrubada do Veto e também organizadas as ações em todo o Brasil no dia 07 de
setembro pela democracia, pela vacina, pela alimentação e pela moradia.
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     No dia 01 de setembro de 2021, o CDDH participou da
reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência
Social, tendo como pauta a posse dos novos conselheiros
representantes da Sociedade Civil- biênio 2021-2023,
momento em que o CDDH é votado e entra como conselheiro
do CMAS. Foi feita também a recomposição da Mesa
Diretora e a aprovação da Ata do CMAS nº 383.

REUNIÃO CAMPANHA DESPEJO ZERO

REUNIÃO ORDINÁRIA CMAS



       No dia 02 de setembro de 2021, o CDDH acompanhou a Prefeitura de Petrópolis,
junto com a Águas do Imperador, nas comunidades da BR-040 para verificar a
implementação do sistema de água e esgoto nas comunidades. Na comunidade Arranha
Céu, Quatorze das águas do imperador informou que as redes mais próximas são perto
da ponte do Castelo e da saída para Itaipava, antes de chegar na Comunidade. Que a
implementação do projeto do sistema de água e esgoto tem que iniciar de um desses
dois pontos. Na comunidade Bambuzal se verificou que a rede pode ser feita pela praia
de Areia ou pela a rede da PRF. Quatorze disse também que pode ser mais fácil o
projeto pq tem essa bomba até já é da Águas do imperador. Foi feita a visita também na
Comunidade Modezir e Vila das Sete Casas. A prefeitura solicitou a águas do imperador
a possibilidade deles apresentarem os projetos ou os croquis até o dia 20 deste mês,
para a prefeitura já levar esses projetos para apresentar na reunião que vai acontecer
com a ANTT em Brasília.
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CDDH ACOMPANHA ÁGUAS DO IMPERADOR E
PREFEITURA EM COMUNIDADES DA BR-040
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      No dia 2 de setembro a equipe do CDDH participou da reunião do CONAPA.

REUNIÃO CONAPA

      No dia 06 de setembro, o CDDH foi convidado a participar da reunião do Conselho
Municipal de Economia Popular e Solidária de Petrópolis, principalmente, para apoiar
a discussão da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis Crescer, que
perdeu o espaço de atuação em virtude da COMDEP ter solicitado o espaço para
suas próprias atividades e os catadores ficaram sem condições de trabalho. Na
reunião foram feitas propostas para os catadores e o presidente do COMDEMA,
Edmardo Campbell, que agendou para a próxima quinta-feira, dia 09/09, na sede da
Secretaria de Meio Ambiente, uma reunião para discutir a situação da cooperativa de
maneira mais aprofundada.

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA
POPULAR SOLIDÁRIA DE PETRÓPOLIS



      O Conselho Municipal do Meio Ambiente organizou para o dia 02 de setembro o
Fórum Municipal de Meio ambiente que teve como objetivo a apresentação de novos
membros para as cadeiras do Conselho. O Fórum contou também com uma palestra
sobre resíduos sólidos. Infelizmente, para representar a sociedade civil, o Conselho
não conseguiu preencher o número de vagas disponíveis pela falta de instituições
interessadas. O CDDH também não se inscreveu para cadeiras no Conselho por
avaliar a participação nos últimos 04 anos e perceber que o Conselho não atua de
maneira democrática e não avança em discussões para políticas públicas ambientais
no município. A instituição entendeu que pode continuar acompanhando as reuniões e
solicitando informações de maneira formal, como sociedade civil, sem fazer parte do
Conselho, já que fazendo parte, não recebeu por parte do Conselho, esclarecimentos
solicitados formalmente sobre diversos temas e nem conseguiu acolhida para
propostas importantes como a discussão de cooperativas de materiais reciclados,
campanhas para motivar a separação do lixo e um tensionamento junto ao poder
público para a ampliação da coleta seletiva em toda a cidade, além da solicitação para
que o poder público fizesse a retirada de lixeiras das margens de rios em virtude da
derrubada de resíduos nos mesmos. Estas e outras sugestões nunca foram
consideradas e, além disso, as atividades desenvolvidas pela secretaria de meio
ambiente chegavam ao Conselho como convites, em cima da hora, sem considerar a
importância da divulgação e participação das organizações membros do conselho.
Provavelmente a mesma avaliação foi feita pelas outras organizações que declinaram
de se candidatar a ocupar tão importante espaço de controle de política pública.
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FÓRUM DE MEIO AMBIENTE



     No dia 06 de setembro o CDDH organizou uma roda de conversa sobre Moradia e
Comida como parte da programação do Grito dos Excluídos. Com maioria de mulheres
participando da roda de conversa, a situação da moradia como preocupação da mulher
para a garantia de proteção e sobrevivência de sua família e também a precarização do
trabalho principalmente das mulheres responsáveis pela manutenção de suas famílias é
a principal causa da fome e da insegurança alimentar. A impossibilidade de frequência
às escolas, à projetos sociais e à alternativas para que as mães tenham condições de
trabalho prejudicaram ainda mais a situação de muitas famílias. Os programas sociais
que existem não deram conta da necessidade da população que está cada vez mais
evidente e a luta pelo direito de existir se torna diária. A questão da vacinação, da
irresponsabilidade do governo com relação à pandemia e com a falta de compromisso
com programas que deem conta de garantir dignidade aos mais pobres também foi
debatida.
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RODA DE CONVERSA GRITO DOS EXCLUÍDOS SOBRE
MORADIA E COMIDA

     No dia 08 de setembro de 2021 o CDDH participou da reunião
do Concidade, momento que aconteceu a exposição sobre o
Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Petrópolis,
que foi apresentado pelo Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Sr. Marcelo Soares.

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



     No dia 07 de setembro o CDDH recebeu o frei Gilvander para discutir a vida da
população brasileira e o direito à terra em mais uma atividade da programação do Grito
dos Excluídos. A discussão foi extremamente importante, demonstrando o total abandono
da agroecologia, da regularização fundiária, dos direitos da população do campo e das
favelas, da falta de cuidado com a vida das pessoas na irresponsabilidade do governo
federal com o combate à pandemia. Infelizmente, o encontro virtual foi invadido por
pessoas contrárias ao debate em muitos momentos, o que provocou dificuldade na troca
de experiências e na roda de conversa, mas não impediu que toda a indignação dos
participantes e a discussão sobre as necessidades da população abandonada à própria
sorte pelos governantes fosse debatida.
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GRITO DOS EXCLUÍDOS

GESTÃO DO CMDCA AUDITA PROJETOS
DESENVOLVIDOS PELO CDDH-PETRÓPOLIS

     No dia 08 de setembro, a gestora indicada pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sra.
Alessandra, esteve no CDDH conferindo a documentação dos
projetos "O ECA PASSEIA POR PETRÓPOLIS" já encerrado
e o projeto "Articulando Educação e Geração de Renda",
ainda em execução. A gestora verificou as listas de presença,
fichas de cadastro, fotos, evidências de atendimento,
evidências de atividades e a parte financeira dos projetos,
elaborando relatório que demonstra a conformidade da
utilização dos recursos e da execução das atividades
pactuadas para o objeto do projeto.
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CDDH ACOMPANHA A INSTALAÇÃO DE RELÓGIOS NA
COMUNIDADE VILA POPULAR

     No dia 08 de setembro o CDDH acompanhou a instalação dos relógios na comunidade
Vila Popular para a implementação do projeto Clandestino. Esse projeto é o seguinte:
como a comunidade está passando por um processo de regularização fundiária, uma das
questões a serem resolvidas era sobre a energia elétrica na comunidade. Tinham muitos
débitos antigos, muitas pessoas que não conseguiram regularizar os débitos, pagar os
parcelamentos. Então a Enel propôs para a comunidade a implementação desse projeto
Clandestino que é o seguinte: a Enel perdoa toda a dívida existente no local, retira os
relógios antigos e instala todos os relógios novos. Então toda a relação que eles têm com
a Enel é como se começasse do zero. E Junto com isso a Enel faz um trabalho de
conscientização de consumo de energia e eles só beneficiados com a Tarifa social

REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE OBRAS SOBRE AS
COMUNIDADES DA BR 040 

     No dia 13 de setembro de 2021. O CDDH se reuniu com representantes da Secretaria
de Obras do Município de Petrópolis. Nesse encontro, nossa equipe colocou a
necessidade da Secretaria apresentar os estudos dos projetos que devem ser realizados
nas comunidades da BR-040. E que esse projeto deve ser apresentado o quanto antes,
pois o prazo de suspensão dos processos acaba em dezembro.



     No dia 08 de setembro de 2021, o CDDH se reuniu com o secretário de Meio
Ambiente, trabalhadores da Cooperativa de reciclagem Crescer do Cascatinha, Assessor
Jurídico do Vereador Yuri Moura e Marcelo Xavier da ONG Raízes. Essa reunião foi para
buscar meios de solucionar a situação da Cooperativa, pois eles estão no prazo para
devolver o seu Galpão de Trabalho para a Comdep,além disso, há a necessidade de
regularizar a documentação da Cooperativa. Foi colocado que iriam verificar a
possibilidade de um galpão para que a Cooperativa pudesse funcionar devidamente. E
que a Prefeitura iria ajudar para registro da documentação e posterior legalização da
Cooperativa. Um dos pontos mais importantes discutidos foi a necessidade da
cooperativa receber material para trabalhar, pois no último mesmo a quantidade diminuiu
drasticamente o que afetou a subsistência daqueles trabalhadores.
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REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE
PARA TRATAR SOBRE A SITUAÇÃO DA COOPERATIVA

CRESCER DO CASCATINHA

REUNIÃO COMISSÃO DE DIREITO E
FISCALIZAÇÃO DO CMAS

     No dia 16 de setembro de 2021, o CDDH participou da
reunião da Comissão de Direito e Fiscalização do Conselho
Municipal de Assistência Social. Com o objetivo de realizar
análise e deferimento de documentos de instituições vinculadas
aos CMAS.



    Aos quatorze (14) dias do mês de setembro, às 19hs foi realizada, de modo
remoto, a reunião regular do Segmento Afro de Petrópolis, que acontece sempre às
segundas terças - feiras de cada mês. Como ponto principal da pauta tivemos
assuntos referentes ao planejamento da semana Afro em Petrópolis que acontecerá
no mês de novembro, na semana da consciência negra. Dentre alguns pontos
técnicos que foram discutidos surgiu, como uma das principais questões, o pouco
tempo que o IMC (Instituto Municipal de Cultura) disponibilizou para a inscrição dos
projetos para a semana da consciência negra, bem como a falta de uma divulgação
ampla para todas as pessoas, inclusive as de comunidades que não conseguem
participar de espaços onde a informação é compartilhada por serem espaços restritos
e pouco conhecidos, o que impediu que muitos artistas pretos do município tivessem
a oportunidade de submeter seus trabalhos num evento que é deles. Outra questão
discutida foi a de que não houve nenhum tipo de direcionamento para que os projetos
fossem escritos e submetidos, o que deixou muitas pessoas confusas e sem
nenhuma base para o escrever. De encaminhamentos, foi decidido que o segmento
Afro organizaria um abaixo assinado direcionado para o IMCE, pedindo a prorrogação
do prazo de cadastro de projetos culturais para a semana da consciência negra, uma
divulgação oficial da chamada contento transparência orçamentária em veículos de
informação oficiais visando a democratização de acesso à informação e a viabilidade
técnica de inscrições dos(as) proponentes locais.
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REUNIÃO SEGMENTO AFRO



     No dia 15 de setembro de 2021 o Centro de
Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis participou
da audiência pública realizada na Câmara de
Deputados Federal, organizada pelo Deputado Áureo
Ribeiro, Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara de Deputados. A
audiência pública foi para debater a situação precária
das comunidades situadas no entorno da BR-040, no
que tange às supostas irregularidades de ocupação e
sobre os processos judiciais com ordem de demolição
contra aquelas moradias. Com representantes da
ANTT, Concer, Município de Petrópolis, Ministério
Público Federal, Iterj. 
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AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DAS
COMUNIDADES DA BR-040

O CDDH informou que após a realização da reunião com o Ministro da Infraestrutura,
que autorizou a suspensão de todos os processos judiciais, foi realizado pedido de
suspensão em apenas 26 processos. E o Deputado Aureo questionou porque ainda
não foi realizada a suspensão em todos os processos. E que iria solicitar informações
tanto à ANTT quanto ao Ministério da Infraestrutura, para verificar porque os todos os
processos judiciais não foram suspensos.

REUNIÃO COM AS COMUNIDADES DA BR 040

       No dia 15 de setembro de 2021, o CDDH realizou uma
reunião por vídeo chamada com os moradores das
comunidades da BR-040. Essa reunião foi para atualizar os
moradores dos desdobramentos que tem acontecido com a
situação dos processos da BR-040. E principalmente para
manter a mobilização entre os moradores mesmo nesse
momento de Pandemia que não é possível realizar
encontros presenciais.



   Aos quinze (15) dias do mês de Setembro realizou-se, na cidade de Nova Friburgo,
um seminário estadual de cultura com a superintendência da Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC RJ), com o objetivo de tirar dúvidas sobre
os editais de cultura, rendas emergenciais e o fundo que estava congelado há
aproximadamente vinte e dois (22) anos. A reunião contou com a presença de algumas
instituições como o Centro de Defesa Dos direitos Humanos de Petrópolis (CDDH), o
Instituto Municipal de Cultura de Petrópolis (IMC), além de fazedores de cultura da
cidade de Nova Friburgo e de cidades vizinhas da região serrana do estado do Rio. A
primeira informação era de que a Danielle Barros, como secretária de cultura do estado
do Rio, havia conseguido regulamentar o fundo estadual de cultura, com um dinheiro
que seria liberado e revertido para os noventa e três (93) municípios do estado. Foi
alegado que existe a intenção de se criar de seis à sete editais culturais, além dos
editais de caráter mais emergenciais. Das pessoas que estavam prestando os devidos
esclarecimentos, estavam a Cláudia Viana, secretária adjunta e diretora escola da
cultura RJ, e outros dois representantes de cadeiras do conselho estadual de cultura
(Música e artes Cênicas). Sobre os editais de emergência, Lei Aldir Blanc e cultura das
redes, foi explicado que esses serão os dois primeiros editais que serão liberados.
Algumas pessoas levantaram problemáticas referentes a burocracia para se conseguir
apresentar seus projetos, e ainda salientaram a dificuldade que muitos fazedores de
cultura, enquanto pessoa física, tiveram para conseguir se escrever nesses editais.
Sobre isso, foi respondido que a Secretaria de Cultura já havia se debruçado sobre
esse assunto e que medidas foram tomadas com a tentativa de sanar esses problemas
que aconteceram na primeira remessa desses editais. Algumas das modificações que
foram feitas para que o processo se torne menos complexo foram: A possibilidade de
conseguir escrever projetos com o CPF e não apenas mediante ao CNPJ; poder retirar
a quantia em qualquer banco, não apenas o Bradesco como foi da primeira vez e a
promessa de conseguir concorrer aos editais, mesmo que a pessoa possua alguma
dívida estadual. Além disso, não será mais preciso carta de recomendação para
escrever projetos. Sobre possíveis projetos voltados para a formação dos fazedores de
cultura, foi informado que a escola de cultura está desenvolvendo cursos, e que alguns
desses cursos será em parceria com o SEBRAE, algo que está sendo gerado no Rio de
Janeiro, mas que há a intenção de, posteriormente, ser difundido em todo o Brasil.
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SEMINÁRIO ESTADUAL DE CULTURA, EM NOVA
FRIBURGO



      No dia 13 de setembro de 2021 o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de
Petrópolis, participou da audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de
Petrópolis. Conduzida e convocada pelo mandato popular do Gabinete do Vereador Yuri
Moura e pela Comissão das Tragédias da Região Serrana, para tratar sobre o tema
moradia popular. Com a participação da Comissão do Município de Petrópolis,
Teresópolis, Areal e São José do Vale do Rio Preto. Foram colocados todos os
problemas e sofrimentos que essas pessoas estão sofrendo desde 2011. No Município
de Petrópolis, uma questão que foi bastante debatida foi sobre os problemas que
enfrentam os moradores do Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti. Além dos problemas
estruturais, condominiais, de água e gás, o representante da Empresa JR consultoria,
declarou que nas vistorias realizadas pela empresa, ficou constatado que o
empreendimento não poderia ser entregue pois existe risco de explosão. Isso foi
entregue para o governo através do relatório que a consultoria fez. Tudo que foi
declarado na audiência vai ser objeto de investigação pelas autoridades responsáveis.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MORADIA NA CÂMARA
DE VEREADORES
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    No dia 21 de setembro de 2021, o CDDH participou da reunião de organização do
Comitê Intersetorial da População População Situação de Rua de Petrópolis. A reunião
aconteceu no Centro Pop e contou com a participação da Casa da Cidadania, Nis,
Consultório na Rua e com as pessoas que são atendidas por esses equipamentos.
Nesse encontro, foi passado que esse comitê intersetorial vai iniciar a organização da
assembleia da população em situação de rua aqui em Petrópolis para que seja votado
e escolhidos quatro representantes da População em situação de rua de Petrópolis
para compor o Comitê. E para discutir quais os critérios que poderiam ser escolhidos
para realizar essa eleição.

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DO COMITÊ
INTERSETORIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO

DE RUA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

    No dia 23 e 24 de setembro, o CDDH
participou do Seminário sobre Violência,
Criminalização e Impunidade: Desafios na
proteção de Defensoras e Defensores de
Direitos Humanos da América Latina. O
evento foi organizado pelo Comitê Brasileiro
de Defensores e Defensoras de Direitos
Humanos (CNDDH), para debater todos os
desafios que os Defensores e as Defensoras
enfrentam e como pensar em ações de
proteção para os Defensores.

SEMINÁRIO SOBRE VIOLÊNCIA, CRIMINALIZAÇÃO E
IMPUNIDADE



Clique para entrar no grupo!

      No dia 23 de setembro a coordenação e uma representação da diretoria do CDDH
estiveram reunidas com a Sra. Raquel Moser, da Cooperaxion, com as informações
sobre o novo projeto aprovado pela Cooperaxion junto à Igreja Católica de Berna, na
Suíça, que vai financiar ações do projeto Pão e Beleza de outubro de 2021 a setembro
de 2022. A reunião foi para a discussão de formatos de prestação de contas, de
relatórios de atividades e detalhamento das ações.
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REUNIÃO COM A COOPERAXION 

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!

https://chat.whatsapp.com/K8m9wimKDRuFWZ8FgxQDDB
https://chat.whatsapp.com/IyShPkEylaCKvO26FO3Jfg


19

    Em setembro, uma nova turma de jovens faz parte do nosso projeto. Divulgamos nas
nossas redes sociais e nos grupos de Whatsapp as inscrições no início do mês, entrando
em contato com as famílias interessadas. O curso conta com oficinas relacionadas ao
mercado de trabalho, elaboração de currículo, entrevista de emprego, além dos assuntos
sobre Direitos Humanos, Ecologia e assuntos que os jovens queiram discutir sobre o
mundo e as atualidades. No dia 21 de setembro, começamos as atividades com esta
terceira turma do ano de 2021, com jovens das comunidades de Petrópolis. Todes
começaram muito animades.

ATIVIDADES COM OS JOVENS



     A reunião foi realizada virtualmente com a presença de membros da prefeitura, do
Grupo Pró-Memorial Casa da Morte, do CDDH, do Grupo Inês Etienne Romeu e da Dra.
Vanessa Seguezzi (Procuradora da República). Como auxiliar no processo de
transformação da Casa da Morte em Memorial, participou também Mauricce Politti. As
discussões foram em torno da intenção do proprietário da Casa onde funcionava a "Casa
da Morte" durante a ditadura Militar em alterar a entrada da Casa, colocando outro
formato de portão. Não sabemos se existia também a intenção de qualquer outra
alteração no imóvel, porém, como a obra não tinha a permissão da prefeitura para a sua
realização, ela foi paralisada a partir da notificação do proprietário. O Secretário de
Planejamento Dalmir Caetano lembrou que não existe qualquer impeditivo de alterar o
imóvel atualmente, já que o processo de tombamento foi suspenso por medida judicial
solicitada pela família que é atualmente a proprietária do imóvel, ou seja, se o
proprietário fizer os trâmites legais para a autorização da obra junto da prefeitura, ele
poderá alterar a entrada conforme sua pretensão. Com relação às campanhas para
arrecadação de recursos para a desapropriação da Casa da Morte, a Dra. Vanessa se
comprometeu a passar o projeto da Casa para os presentes na reunião para que cada
grupo possa pensar em estratégias para a arrecadação dos recursos.
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REUNIÃO COM O MPF PETRÓPOLIS SOBRE
CASA DA MORTE

     No dia 13 de setembro durante a Reunião do
Conselho Municipal de Cultural, dversos itens foram
discutidos, sendo alguns mais aprofundados. O Item
do Edital e da documentação para participar do
Edital do Fundo Municipal de Cultura foi bastante
discutido. A cadeira da sociedade civil para participar
da comissão de projetos ainda não foi preenchida e
alguns segmentos não puderam tomar posse em
virtude de não ter sido publicada a nova cadeira no
Diário Oficial, o que é critério para a posse.

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA



     No dia 16 de setembro o CDDH acompanhou uma palestra realizada pelo Comitê
Pibanha sobre o Quilombo Boa Esperança. A proposta da palestra foi fazer percepção
ambiental a partir da participação da comunidade e mapeamento participativo como
ferramenta para participação da comunidade, entre outros detalhes
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PALESTRA DO COMITÊ PIABANHA SOBRE O
QUILOMBO DA BOA ESPERANÇA

     No dia 16 de setembro a equpe do CDDH particiou da Reunião da Plenária Nacional
da Rede de Proteção Popular aos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos.

REUNIÃO DA PLENÁRIA NACIONAL DA REDE DE
PROTEÇÃO POPULAR AOS DEFENSORES E

DEFENSORAS DE DIREITOS HUMANOS
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 PREFEITURA E CPTRANS PROMOVEM AÇÃO PARA
RECOLHER DOAÇÕES PARA O CDDH

     No dia 27 de setembro a equipe do CDDH participou
da reunião mensal do Conselho Comunitário de
Segurança.

REUNIÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE
SEGURANÇA



     No dia 27 de setembro a diretoria colegiada do Grupo Tortura Nunca Mais RJ se
reuniu com os parceiros que sempre se envolvem na organização da Medalha Chico
Mendes para as tratativas da entrega da Medalha aos Homenageados deste ano. A
cerimônia será virtual e será em 13 de dezembro. Até a data as atividades serão
discutidas e divididas entre as entidades organizadoras e o CDDH-Petrópolis é uma
destas organizações e tem muito orgulho de fazer parte desta cerimônia há muitos
anos. 
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REUNIÃO DO GRUPO TORTURA NUNCA MAIS

     O último encontro do FMCJS-RJ foi para finalizar a organização do II Seminário
Internacional de desnaturalização dos desastres e mobilização comunitária: crises
ampliadas, redes e resistências, promovido pela FioCruz, UFF, UFRJ, UFSCar e Fórum
de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, que acontecerá na primeira quinzena
de outubro. O seminário conta com a participação dos membros do Fórum, núcleo RJ,
para mediação de algumas oficinas, como "Quem são os/as mais atingidos/as pelas
mudanças climáticas? Organizando a luta nos territórios", com a mediação de Júlio
Holanda, e "O que aprendemos com as COPS e o que estará em jogo na COP 26?
Mudanças Climáticas na Agenda Global", com a mediação de Ole Joerss, Pedro Aranha
e Maureen Santos.

REUNIÃO FMCJS RJ



     O CDDH participou da reunião da Rede Terra do Futuro que foi convocada para
discutir a assembleia que irá acontecer no Peru. Pela pandemia a assembleia vem
sendo prorrogada desde 2020 e ainda não se tem certeza da data de execução. Além
de falarmos sobre a assembleia, conversamos sobre a importância da Rede e troca
entre Ásia e América Latina, oficina sobre Teoria de Câmbio, intercâmbio no Uruguai e
sobre a avaliação do Programa da Rede do Futuro.
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REUNIÃO TERRA DO FUTURO

       No dia 29 de setembro a equipe do CDDH participou de uma reunião no abrigo
para populaçao em situação de rua de Petrópolis, o NIS. A principal pauta da reunião
foi a assembleia da população em situação de rua de Petrópolis na rua, na qual serão
votados 4 representantes para representá-los neste Comitê.

REUNIÃO NO NIS



     Aos onze (11) dias do mês de setembro, realizou-se no município de Angra dos
Reis uma reunião que tinha o objetivo de reunir os povos originários daquela região,
juntamente com os representantes das instituições ligadas ao movimento a fim de
discutir sobre a organização da Romaria da Terra e das Águas que aconteceria no
ano de 2020, mas que precisou ser adiada por ocorrência da pandemia pelo vírus do
Covid-19. Inicialmente a reunião seria realizada na Aldeia Sapucai e seria conduzida
também pelo Cacique da Aldeia, contudo o local da reunião precisou ser remanejado
para uma igreja católica próxima à aldeia por motivos de falecimento de uma indígena
um dia antes. Nesse encontro havia representantes da aldeia Sapucai, dos
Quilombolas e Caiçaras daquela região, bem como os representantes do Centro de
Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH), Comissão Pastoral da
Terra(CPT), da Universidade Federal Fluminense de Angra dos Reis (UFF), religião
de matrizes Afro, Castilho (ex prefeito de Angra), dentre outros. No começo da
reunião, todos receberam um livrinho feito pela CPT que continha um pouco da
história da Romaria da terra e das águas e também contava um pouco da trajetória
dos povos originários daquela região, destacando suas principais lutas no decorrer
dos anos, principalmente as que são ligadas com o direito das posses territoriais
desses povos, sobretudo dos indígenas que, hoje estão sendo ameaçados com a
possível aprovação da PL nº 490/2007, que determina que devem ter direito às terras
consideradas ancestrais somente os povos que as estivessem ocupando no dia da
promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, o que se configura
como uma grave violação dos direitos dos mesmos que inclusive está prevista na
mesma constituição 1988. Após a abertura da reunião que foi feita com músicas e
apresentação de todos os presentes, foi exposto a proposta da romaria que agora tem
uma nova data, dia 24 de Abril de 2022, para discutir e acrescentar possíveis ideias.
Sobre o itinerário ficou predefinido que a romaria terá um total de 4 quilômetros e terá
sua concentração ás 07 horas da manhã do dia 24 no trevo Rio Santos e logo após
terá uma caminhada de 1 quilometro e meio em direção a Paraty, com parada na
Estrada de Santa Rita, perto do Quilombo. Ás 9hs terá a abertura com a mística “com
amor e generosidade”, feita pela tribo Guarani para começar a caminhada. A segunda
parada será no Rio Santos, em frente ao Porto Paracuí, simbolizando tudo o que
aconteceu no passado em relação as terras que foram tomadas das comunidades
tradicionais; luta em defesa da terra contra o capital; luta quilombola e caiçara para
manterem suas terras.
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REUNIÃO DA ROMARIA DA TERRA E DAS ÁGUAS



     Terceira parada na Estrada Beira Rio, perto da escola, fazendo menção ao Rio
Biracui. Terá manifestações Afro Brasileiras e um movimento de trazer da água e do
ambiente para os estudantes. Quarta parada em Santa Rita, num campo que servia de
troca de produtos, com a proposta de ouvir outras lutas das regiões e estado do Rio de
Janeiro, com direcionamento do fórum das comunidades tradicionais. Seguindo a
caminhada, terá outro momento com uma manifestação cultural feita pelo grupo Bamba
de capoeira e uma ciranda. A quinta parada será feita na sede da Arquisabra. Os
Quilombolas ficariam responsáveis por contar um pouco de sua história e fazer uma
homenagem aos seus ancestrais, que estiveram na luta no passado. O final da
caminhada se daria em torno da igreja Santa Rita, com uma grande celebração
ecumênica, direcionada principalmente por jovens. As questões de logística e
burocráticas que antecedem ao evento ficaram de serem debatidas pelas pessoas que
estão a frente do mesmo. Surgiu também a importância de serem criadas comissões que
fiquem responsáveis por assuntos específicos relativos a encaminhamentos do evento,
para que assim consigamos avançar com os preparativos. Foi pontuado a importância de
continuar as celebrações da romaria de modo online em todos os dias 24 de cada mês
até o dia da caminhada presencial que acontecerá em abril do ano que vem. Ficou
firmado também que no mês de dezembro do ano vigente, a celebração que aconteceria
online, acontecerá presencialmente, em uma ou duas semanas antes do dia 24. O
encontro foi encerrado com a data da próxima reunião definida para o dia 4 de dezembro,
a ser realizada presencialmente no quilombo.

OBS: Apesar da reunião não ter acontecido na tribo indígena de Sapucai, onde era o
local combinado, nós do Centro de Defesa dos Direitos humanos conseguimos com o
Cacique da aldeia, por intermédio do Godinho, uma visita rápida na mesma, onde
tivemos a possibilidade de conhecer o centro em comum da aldeia, além de alguns
lugares importantes para eles, como a casa da oração.
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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


 Vítor nasceu… no Jardim das Margaridas.
Erva daninha, nunca teve primavera.
Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta.
Pés no chão, nunca teve bicicleta.
Já Hugo, não nasceu, estreou.
Pele branquinha, nunca teve inverno.
Tinha pai, tinha mãe, caderno e fada madrinha.
Vítor virou ladrão, Hugo salafrário.
Um roubava pro pão, o outro, pra reforçar o salário.
Um usava capuz, o outro, gravata.
Um roubava na luz, o outro, em noite de serenata.
Um vivia de cativeiro, o outro, de negócio.
Um não tinha amigo: parceiro.
O outro, tinha sócio.
Retrato falado, Vítor tinha a cara na notícia,
enquanto Hugo fazia pose pra revista.
O da pólvora apodrece penitente, o da caneta
enriquece impunemente.
A um, só resta virar crente, o outro, é candidato a presidente.

CANTINHO DA POESIA

Os miseráveis
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- Sérgio Vaz



CANTINHO DA HISTÓRIA - OUTUBRO

1908 - O americano Henry Ford lançou o primeiro carro popular da história: um automóvel Ford modelo T.

1 DE OUTUBRO
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1931 - Inaugurado em Madri o I Congresso de Cinema, com representantes de 13 países hispano-
americanos.
1992 - A polícia brasileira reprime um motim na penitenciária do Carandiru, em São Paulo. Morreram 111
presos.

2 DE OUTUBRO

1942 - Lançado com êxito o foguete V-2, arma mortífera e secreta de Hitler e antecedente a tecnologia
espacial.
1988 - Aterrisa de forma perfeita a nave espacial norte-americana Discovery, na base aérea de Edwards. É
a primeira missão da NASA com êxito, após o acidente fatal com a nave Challenger, em 1986.
1990 - Um milhão de alemães festejam em Berlim a unificação do país. Passa a ser comemorado
anualmente como "Dia da Unidade"

3 DE OUTUBRO

1957 - A URSS coloca pela primeira vez na órbita terrestre um satélite artificial chamado Sputnik I

4 DE OUTUBRO

1994 - Os Estados Unidos proíbem as comunicações telefônicas diretas com Cuba.

5 DE OUTUBRO

1949 - Criada a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, com apoio soviético.
2001 - Estados Unidos e Reino Unido iniciam ataques contra o Afeganistão, em represália aos atentados
contra o World Trade Center, de Nova York com ataques a Kabul, Jalalabad e Kandahar.

7 DE OUTUBRO

1986 - Um vazamento de água radioativa da Usina Angra I, no Rio de Janeiro, deixa em pânico a população
de Angra dos Reis e Paraty.
1958 - O cirurgião cardíaco sueco Ake Senning implanta pela primeira vez um marca-passo. O paciente é
um engenheiro eletrônico de 40 anos de idade, que tem uma séria deficiência no bombeamento do sangue
pelo coração.

8 DE OUTUBRO

1958 - O cirurgião cardíaco sueco Ake Senning implanta pela primeira vez um marca-passo. O paciente é
um engenheiro eletrônico de 40 anos de idade, que tem uma séria deficiência no bombeamento do sangue
pelo coração.
1967 - Morto na Bolívia o guerrilheiro argentino Che Guevara, que lutava pelo socialismo cubano. 
1972 - O brasileiro Emerson Fittipaldi é campeão mundial de Fórmula-1, título inédito para o país.

9 DE OUTUBRO
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1831 - São criadas as Guardas Municipais do Brasil.
1933 - Ocorre a primeira sabotagem em aviões dentro da aviação comercial. O Boeing 247, da empresa
United Airlines, foi alvo de uma sabotagem e assim destruído em uma rota de Ohio para Chicago.
2003 - Alguns cientistas experienciam a teoria da gravidade afirmada por Einstein por meio da sonda
Cassini.

10 DE OUTUBRO

1928 - O dirigível alemão Conde Zeppelin levanta voo para a primeira viagem aos Estados Unidos.
2020 — Enquanto o filme nacional “Bacurau” recebeu o prêmio de Melhor Filme no Grande Prêmio do
Cinema Brasileiro 2020, o time Los Angeles Lakers venceu o Miami Heat no basquete.

11 DE OUTUBRO

1931 - A estátua do Cristo Redentor é inaugurada no Corcovado, no Rio de Janeiro.

12 DE OUTUBRO

1947 - O piloto norte-americano Charles Yaeger alcança 1.078 km/h em um avião Bell X-1. É a primeira
vez que um homem consegue ultrapassar a barreira do som.
1964 - Martin Luther King recebe o prêmio Nobel da Paz pela defesa dos direitos civis do negros nos
Estados Unidos.

14 DE OUTUBRO

1979 - Madre Teresa de Calcutá recebe o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho humanitário que
desenvolveu durante toda sua vida.
1992 - A Assembleia Geral da ONU define o dia 17 de outubro como dia Internacional para a erradicação
da pobreza. O objetivo é criar a consciência da importância de erradicar a pobreza e a indigência em todos
os países do mundo.

17 DE OUTUBRO

1951 - Aberta a primeira Bienal de São Paulo.

20 DE OUTUBRO

1879 - O americano Thomas Edison inventa a lâmpada elétrica. Ele consegue deixar seu invento aceso
por 45 horas.
2020 — Uma sonda, OSIRIS-REx, coletou uma amostra do asteroide Bennu, descoberto em 1999.

21 DE OUTUBRO

1884 - Os cientistas determinaram o meridiano de Greenwich (linha imaginária que corta os polos) como
ponto de referência para determinação dos fusos horários.
1992 - Um avião supersônico Concorde francês dá a volta ao mundo em 32 horas e 49 minutos,
estabelecendo um novo recorde.

13 DE OUTUBRO
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1797 - O francês André-Jacques Garnerin constrói o primeiro paraquedas bem-sucedido e com ele salta
de um balão a 670 metros de altura.
1954 - A Alemanha Ocidental é convidada a fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a
Otan. A aliança militar visava conter o avanço do socialismo.

22 DE OUTUBRO

1906 - O brasileiro Santos Dumont realiza em Paris um voo de 70 metros, a dois metros de altura, com o
14-bis, avião construído por ele.

23 DE OUTUBRO

1929 - Com o crash na bolsa de valores norte-americana, inicia a grande depressão econômica no país.
1930 - A Revolução de 30 culmina com a deposição do presidente Washington Luís, encerrando o período
da República Velha.

24 DE OUTUBRO

2020 — O corredor Lewis Hamilton ganhou o Grande Prêmio de Portugal. Com essa conquista, tornou-se
recordista mundial de vitórias na Fórmula 1, com 92 troféus.

25 DE OUTUBRO

1863 - Estabelecido por escrito as regras do futebol na Freemason`s Tavern de Londres. 

26 DE OUTUBRO

1988 - O filme ET, o Extraterrestre, de Steven Spielberg, foi lançado em vídeo depois de bater recordes de
bilheteria no cinema.

27 DE OUTUBRO

1636 - É fundada a Universidade de Harvard.
1886 - O presidente norte-americano Grover Cleveland inaugura a Estátua da Liberdade, em Nova York.
1918 - A Eslováquia pede a criação do estado da Tchecoslováquia.

28 DE OUTUBRO

1863 - Fundado o comitê Internacional da Cruz Vermelha.
1945 - A primeira caneta esferográfica é vendida pela loja de departamento Gimbell´s, em Nova York, por
12 dólares. 
1945 - Getúlio Vargas, pressionado pelos ministros militares, renuncia, e o presidente do Superior Tribunal,
José Linhares, assume provisoriamente.

29 DE OUTUBRO

1925 - O inventor escocês John Logie Baird faz a primeira transmissão de uma imagem em movimento.
1969 - O general Médici é eleito presidente do Brasil pelo congresso Nacional, reaberto para a ocasião,
iniciando o período mais duro da ditadura brasileira.

30 DE OUTUBRO



SE INSCREVA NO NOSSO CANAL NO YOUTUBE:
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1517 - Martinho Lutero prega suas 95 teses na porta do Palácio de Wittenberg, marcando o começo da
Reforma Protestante na Alemanha.
1794 - O físico e químico inglês John Dalton descobre o daltonismo, anomalia ótica que impede a pessoa
de distinguir certas cores, principalmente o vermelho e o verde. 

31 DE OUTUBRO

Clique aqui!

www.instagram.com/cddh_petropolis

www.facebook.com/cddhpetropolis

www.cddh.org.br

SE
R
V
IR
À
V
ID
A
SE
RV

IR
À VID

A SERVIR À VID

https://www.youtube.com/cddhpetropolis

