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CDDH 40 ANOS
02/11/2019 - CONFRATERNIZAÇÃO INTERNA
Confraternização entre equipe atual, equipes da história do CDDH, membros, amigos, parceiros,
voluntários e lideranças comunitárias.
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06/11/2019 - RODA DE CONVERSA SOBRE
DIREITOS SOCIAIS
Roda de Conversa sobre Direitos Sociais com o Desembargador Sérgio de Souza Verani e com a
Psicóloga e Professora Esther Maria de Magalhães Arantes
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07/11/2019 - CAFÉ DA MANHÃ COM A POP
RUA
Café da manhã com a população em situação de rua para visitação da exposição dos 40 anos do
CDDH
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08/11/2019 - ENCONTRO SOBRE
COMUNICAÇÃO E DIREITOS HUMANOS
Encontro sobre Comunicação e Direitos Humanos com o jornalista e escritor Frei Betto e com
a jornalista e educadora Magali do Nascimento Cunha
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16/11/2019 - AÇÃO SOCIAL - VILA POPULAR
No sábado dia 16/11/2019, a equipe do CDDH Petrópolis realizou uma ação social na
comunidade Vila Popular. Foram distribuídos kits dentários para as crianças e a dentista os
instruiu sobre escovação. Além disso, cada criança ganhou um copo para utilizar durante as
reuniões do Projeto Resistir na comunidade, evitando assim, o uso de descartáveis. A
equipe do CDDH agradece a todos os voluntários que se disponibilizaram para ajudar nesta
ação, seja com a presença e apoio no dia do evento ou com doações para que pudéssemos
realizá-lo da melhor forma!
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18/11/2019 - PALESTRA POLÍTICA E DIREITOS
HUMANOS
No dia 18/11, o CDDH realizou uma palestra com o tema "Política e Direitos Humanos" na
Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FMP/FASE). Contamos com a presença do professor e
cientista social Luiz Gonzaga de Souza Lima, do cientista social Luiz Alberto Gomes de
Souza e do professor e teólogo Leonardo Boff na mesa.
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20/11/2019 - DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
No dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o CDDH Petrópolis participou de atividades
nos dois Quilombos que assessora: Quilombo da Tapera e Quilombo da Boa Esperança.
Dia de comemoração, de fortalecimento e de reflexão para o alcance da igualdade e
equidade e contra o racismo.

QUILOMBO DA TAPERA
Os jovens da comunidade prepararam uma tarde cheia de atividades para partilharem o dia
da Consciência Negra com a equipe do CDDH e com os demais moradores da comunidade.
Os próprios organizaram tudo: uma dinâmica de apresentação, diversas brincadeiras e um
café para confraternização. A atração principal da tarde foi um teatro todo criado e ensaiado
por eles. Encenaram uma das lendas que é contada sobre seres mágicos vistos no
Quilombo da Tapera
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QUILOMBO DA BOA ESPERANÇA
No Quilombo da Boa Esperança, a comunidade preparou um dia cheio de festividades e
atividades sobre a cultura afro. Dentre elas estão: roda de capoeira, feijoada, jongo, samba$
e várias outras atrações.
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25/11/2019 - RODA DE CONVERSA SOBRE
DIREITOS HUMANOS PARA SERVIR A VIDA
Roda de Conversa sobre Direitos Humanos para Servir a vida com o Teólogo, Professor e
Escritor Leonardo Boff e com o professor, teólogo e vereador do Rio de Janeiro Reimont
Otoni
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02/12/2019 - PALESTRA SOBRE ESPIRITUALIDADE
Palestra sobre Espiritualidade rumo à Casa Comum com Maria Alejandra Andrade V.,
socióloga equatoriana com mais de 15 anos de experiência acompanhando comunidades
cristãs em questões relacionadas à fé, espiritualidade e justiça social.
E palestra sobre Espiritualidade Guna: A face indígena de Deus com Jocabed Reina Solano
Miselis, originária da nação indígena Gunadule / Panamá – Psicóloga, mestranda em estudos
teológicostransdisciplinares e coordenadora do grupo temático “Identidade, Indignidade e
Interculturalidade” da Fraternidade Teológica Latino-Americana.
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REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DO FÓRUM SOCIAL
MUNDIAL RIO
A equipe do CDDH-Petrópolis esteve presente
na reunião de articulação do Fórum Social
Mundial no dia 12/11/2019 no Sindipetro/RJ. A
reunião foi para organizar as atividades das
equipes de trabalho, organizar a infraestrutura da
atividade e discutir as estratégias de
comunicação.

CDDH NO
ECONOMIA

EVENTO

VOZES

POPULARES

DA

O CDDH esteve presente no evento realizado
pela organização da sociedade civil CAPINA
(Cooperação e Apoio a Projetos de Inspiração
Alternativa) realizado no dia 19/11 no espaço
Raízes do Brasil. O evento reuniu os vários
grupos e comunidades onde o trabalho da
CAPINA incidiu para organização e formação de
grupos de economia solidária. Foi um importante
momento para ouvir das participantes (maioria
de mulheres) o quanto o trabalho de formação da
instituição foi abrangente, inclusive, com o
empoderamento das participantes enquanto
grupo e enquanto mulheres.

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL - RIO 2019
O CDDH-Petrópolis e mais de 15 outras
organizações estiveram desde agosto de 2019
em encontros quinzenais e depois semanais
para a organização do Fórum Social Mundial
que foi realizado nos dias 29 e 30 de
novembro, no SINDPETRO/RJ. Foram dois
dias de ricos debates com mais de 40
representações de diversos segmentos, além
dos mais de 200 participantes. Temas como
segurança alimentar, economia solidária, luta
pelos territórios, segurança pública, reforma
agrária e direitos humanos foram destaques no
evento.
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CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Conferência Estadual foi o segundo passo
de três, falta o encontro nacional, para
discussão e aplicação do tema ASSISTÊNCIA
SOCIAL COMO DIREITO DO POVO,
FINANCIAMENTO
PUBLICO
E
PARTICIPAÇÃO SOCIAL.Segundo a comissão
organizadora
haviam
460
pessoas
representando 70 municípios do Estado do
Rio, sendo 08 do Município de Petrópolis.Um
dos fatos que mais mereceu destaque foi o de
que em cada 03 representatividade por região
a ser escolhida para a Conferencia Nacional
teria que ser garantida a ida de um usuário da
rede de serviços da Assistência.

REUNIÃO CMAS
A reunião começou com leitura das Atas e
sendo aprovadas prosseguiu
com a
diplomação dos novos conselheiros. Dando
continuidade ao processo de composição de
nova mesa diretora, foi feita a escolha da
representante da Mitra como sociedade civil
para a presidência do CMAS e da Sadias para
1ª secretária.

REUNIÃO PREFEITURA - VICENZO
Estivemos presentes numa reunião da Prefeitura
com os futuros moradores do Vicenzo Rivetti.
Segundo a Prefeitura, mais de 300 pessoas
estiveram no auditório da Fase no dia 04/11, e
receberam orientações sobre como cuidar dos
condomínios onde irão morar quando da entrega
das unidades habitacionais do Vicenzo Rivetti. O
Prefeito esteve presente e garantiu a todas as
famílias presentes que a entrega das chaves
acontecerá até o Natal.
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REUNIÃO ITERJ - MADAME MACHADO
Reunião entre CDDH, Representantes da Associação
de moradores da Madame Machado e Iterj. Esse
encontro teve como objetivo verificar os trabalhos que
foram feitos até o momento para a regularização
fundiária do local. E o que é necessário para dar
continuidade nesse procedimento.

RODA DE CONVERSA CENTRO POP
Equipe do CDDH se reúne com a população em
situação de rua no Centro Pop. Com o objetivo de
estarmos juntos pra dialogarmos sobre vários
assuntos, iniciamos nosso encontro conversando com
os usuários falando sobre alguns temas que para eles
são muito relevantes. É muito importante esse
espaço de fala e representatividade para a população
em situação de rua. É de extrema relevância que eles
falem sobre a sua realidade.

PLANO DE VERÃO PREFEITURA 2019
A equipe do CDDH esteve presente no plano de
verão 2020 - organizado pela Defesa Civil do
Município de Petrópolis. O plano de verão
mostra a atuação da Defesa Civil em caso de
desastres com as chuvas de verão e está
disponível, como os locais de tem as sirenes
que tocam quando existe algum risco no local e
os pontos de apoio para a população. O plano
de verão encontra-se disponível para consulta
na página da Internet da prefeitura de Petrópolis.

REUNIÃO COM A PREFEITURA SOBRE A BR 0-40
Diante várias ordens de demolição contra casas da
BR-040, o CDDH e os moradores, se reuniram com
a prefeitura de Petrópolis para verificar
possibilidades judiciais e extrajudiciais, do que
pode ser feito para que essas pessoas não percam
suas moradias e fiquem desamparadas.

17

PROJETO RESISTIR - REUNIÕES COM O
JOVENS
QUILOMBO DA TAPERA
- 13/11 - A reunião com os jovens aconteceu
simultaneamente com a reunião entre o conselho da
comunidade e Carla para entrega do CNPJ da
Associação de moradores.
Com o objetivo de fortalecer o sentimento de
pertence e incentivar a autonomia dos jovens neste
encontro foi finalizado os preparativos para uma
encenação
contando
algumas
historias
da
comunidade no dia 20/11/ em comemoração ao dia
da Consciência negra. Os jovens estavam bem
animados e aproveitaram o momento para expor
suas ideias e apresentarem seus talentos artísticos e
de organização.

VILA DAS 7 CASAS
- 14/11 - No dia 14 de novembro os jovens
da Comunidade Vila das 07 casas que
participam do projeto Resistir apresentaram
um teatro sobre direitos humanos, em
homenagem aos 40 anos do CDDH Petrópolis.

- 28/11 - A reunião teve o proposito de
agendarmos a data para confraternização de
fim de ano. Foi proposto a realização de um
cafe da manha para o dia 16/12.
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REUNIÃO COMDEMA 07/11
A reunião do COMDEMA de 07 de novembro teve
como pauta formativa a separação de resíduos,
reciclagem e a forma como Petrópolis trabalha com
essa situação. Além deste tema, foram discutidos os
procedimentos legais para acesso aos recursos do
Fundo Municipal de Meio Ambiente e a necessidade de
um planejamento do Conselho para priorizar a
utilização destes recursos. Outro tema bastante
polêmico foi a necessária solicitação de autorização da
Secretaria de Meio Ambiente para que se faça plantio
de árvores na cidade para que não haja desequilíbrio
ambiental, já que nem todas as árvores são adequadas
a determinados locais.

PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO
SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL

DESAFIOS

DA

A equipe do CDDH-Petrópolis esteve presente no dia
12/11 no Seminário Desafios da Segurança Pública no
Brasil, para discutir a política de segurança pública e a
garantia dos direitos humanos no Brasil. O seminário foi
realizado na Defensoria Pública, na Cidade do Rio de
Janeiro e teve como resultado uma carta com
diagnóstico e recomendações sobre a Política Nacional
de Segurança Pública e um relatório para gestores
públicos, parlamentares e sistema de Justiça.

RESUMO DAS ATIVIDADES DO MÊS - PROJETO
FLORESCER
LANÇAMENTO DAS CAMPANHAS
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OFICINAS DE CONSTRUÇÃO DE CARTÕES ECOLÓGICOS
A partir de materiais disponíveis pela natureza foram
atreladas com a Campanha T_odos Pela Equidade de
Gênero. Teve como inspiração as vivências das meninas mulheres, encontrar elementos e formas que revelam você
dentro da sua Arte-Cartão Ecológico. Discussão sobre o
filme Frida (2002). Todas afirmaram gostar da história, mas
nunca tinham visto. O trabalho de criação das "favelas" foi
um dos trabalhos mais bonito tanto esteticamente como de
técnica.

RODA DE CONVERSA SOBRE EQUIDADE DE GÊNERO
As discussões acerca da temática de Gênero que já
havíamos discutido no grupo ganharam novos elementos
como: diferença entre igualdade e equidade, como são
construídas as relações entre homens e mulheres, violência
que as mulheres tem sofrido por relações abusivas foram
reflexões intensificadas nesse encontro com todxs os jovens
do Florescer.

FÓRUM E MUTIRÃO AGROECOLÓGICO EM PARCERIA COM O MPA
O objetivo desse encontro foi refletirmos sobre atividades realizadas
no ano de 2019 pelo MPA em Petrópolis, assim como planejarmos as
ações/estratégias para o ano de 2020.
Neste encontro abordamos a campanha “Exigimos declarar
emergência climática já” e a “T_dos pela Equidade de Gênero” da Rede
Terra do Futuro - América Latina. Por considerarmos a urgência e
importância dessa discussão atrelamos esta atividade ao Fórum que traz
o tema: “Práticas Agroecológicas na construção de Soberania Alimentar
para o enfrentamento das Mudanças Climáticas” e o mutirão na
comunidade Rural do Bonfim como prática Agroecológica que contou
com a participação de companheirxs que estão na luta por soberania
alimentar e justiça Climática.

A PARCERIA DO CURSO DE INFORMÁTICA ENTRE CDDH E O CENTRO
AMOROSO LIMA
Teve seu encerramento, após três meses de aulas com os
jovens do Projeto Florescer. Projeto importante para a
inserção dos jovens das comunidade com habilidades nas
ferramentas básicas da informática.
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TEATRO / MUSICALIZAÇÃO
Os dias da atividade duplicaram para que o grupo
pudesse acertar todos os detalhes da apresentação da
peça. O roteiro das cenas, cada fala, o figurino, o
cenário foram pontos trabalhados nas oficinas.

JARDINAGEM E HORTAS URBANAS
Focamos esse mês em alguns temas como: Mudanças
Climáticas atrelado a produção de alimentos, reflexão
sobre os espaços urbanos que podem ser ocupados
com hortas comunitárias ou nas residências, semear
sementes de hortaliças, planejamento de hortas, prática
de montar canteiros pequenos no espaço Agroecológico
do CDDH, avaliação e o retorno na mesma
individualmente para todos os jovens.

PARCERIA COM O SESC– QUITANDINHA
A proposta foi Reflexão e avaliação dos três meses de
parceria. Também houve a apresentação da coreografia
resultado dos três meses de ensaios. Em seguida foi
apresentado dois curtas brasileiros: “Poética de Barro” e
“Cravo Lírio e Rosa”. A proposta foi de assistir os curtas
e dialogar com o aquilo que eles viram. O curta “Cravo,
Lírio e Rosa” estava presente a direção do curta
Vinicius, este pôde trocar com os jovens as experiências
e discutir o próprio curta.

VISITA DA COMPANHEIRA IZABEL BARROS DA COOPERAXION SUÍÇA
Acompanhou as atividades do Florescer - Jardinagem e
Hortas Urbanas, Teatro / Musicalização e Cartões
Ecológicos. Em cada grupo houve rodas de conversa e
apresentação do que eles têm construído, discutido ao
longo do ano.
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CANTINHO DA POESIA
O últim
Os últimos, os pobres e oprimidos,
são eles o termômetro da vida!
Enquanto não tiverem garantidos
o básico e o sustento essa ferida
é um grito a reclamar por bons ouvidos.
Erguei-vos, pequeninos! Nenhum mago
virá pra socorrer-vos. Há medida
diante dessa dor, de tanto estrago?
Só Deus! Será que existe uma saída?
Só Deus é rumo, luz, vigor, afago!...
Erguei-vos e firmai-vos, bem unidos:
a paz conta convosco!... – Não divago.

J. Thomaz Filho

*Tirinhas por Alexandre Beck
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CANTINHO DA HISTÓRIA - NOVEMBRO
1 de novembro
- de 1995. Realizaram-se as primeiras eleições multirraciais na África do Sul.

3 de novembro
- de 1534. O rei Henrique VIII de Inglaterra torna-se chefe da Igreja anglicana depois da
aprovação da Lei da Supremacia pelo Parlamento.

6 de novembro
- de 1860. Abraham Lincoln foi eleito pela primeira vez presidente dos Estados Unidos da
América, com 40% do voto popular, mas com 180 dos 303 votos eleitorais.

7 de novembro
- de 1831. O comércio de escravos é proibido no Brasil.

8 de novembro
- de 1519. Hérnan Cortés conquistou o México, com a tomada da capital e a captura de
Montezuma, o último imperador Azteca.

9 de novembro
- de 1989. Abertura do Muro de Berlim após 28 anos de funcionamento, acto que simboliza o fim da
Guerra Fria.

13 de novembro
- de 1956. O Supremo Tribunal dos E.U.A. emitiu um acórdão em que declarava que a
segregação racial nos transportes públicos era anticonstitucional.

15 de novembro
- de 1889. D. Pedro II, segundo imperador do Brasil, imperador do Brasil, abdicou sendo
proclamada a República.

19 de novembro
- de 1990. A Guerra Fria acaba, com a assinatura do Tratado sobre as Forças Convencionais na
Europa por dirigentes da OTAN e do Pacto de Varsóvia. As forças militares irão ser
substancialmente reduzidas em toda a Europa.

24 de novembro
- de 1859. Charles Darwin publica A Origem das Espécies, por Meio da Seleção Natural ou a
preservação das raças mais favorecidas na luta pela vida, na sua tradução literal, defendendo que
todas as criaturas vivas descendiam de um antepassado comum.
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