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REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

    O CDDH participou de mais uma reunião como
conselheiro do COMDEMA. Nesse mês, foi
realizada palestra sobre o Benzenismo em
trabalhadores de siderúrgicas, já que o mês de
outubro marca o dia 05 como Dia Nacional de Luta
contra o Benzeno. Benzenismo é um conjunto de
sinais, sintomas e complicações decorrentes da
exposição aguda ou crônica ao benzeno. As
exposições agudas ocorrem em altas
concentrações apresentando sinais e sintomas 
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   No dia 10/10 aconteceu mais uma reunião
mensal com os moradores da BR-040. O
Diretor de Habitação, Antonio Neves, esteve
presente e nos deu notícias positivas sobre as
tratativas com a ANTT. Os estudos de
regularização fundiária estão avançando, e
será enviado um estudo detalhado da
mudança de faixa em cada área ocupada da
BR040, que será apresentado aos moradores
na reunião do próximo mês. A expectativa é
de que seja realizado um Termo de Acordo
entre os órgãos envolvidos, nos próximos
meses.

REUNIÃO COM MORADORES DO ENTORNO DA BR-040

neurológicos. O problema relacionado ao benzeno, embora seja uma demanda antiga, ainda
carece de soluções concretas, principalmente por parte das empresas. A luta contra a exposição
ao benzeno tem que ser prioritária e transformar o 5 de outubro em um dia de luta contra as
investidas do patronal de sobrepor o lucro à saúde e a segurança do trabalhador.



REUNIÃO CMAS
    A reunião começou 30 minutos após a hora
programada pois não havia quorum. Com o
numero de conselheiros suficientes foi feita a
leitura da Ata da reunião anterior e  votação para
aprovação. A leitura foi um relato de todo o
processo da Conferencia da Assistência social e
seus desdobramentos. Apos essa apresentação
foi apresentado o questionário de Assistência
Social que será entregue antes da Conferencia
Estadual com data prevista para o dia 8 ou 9 de
novembro.
    Ao termino das leituras os novos conselheiros
presentes foram empossados.
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ENCONTRO COLETIVO CULTURAL

   Encontro de um grupo pessoas preocupadas com o
afastamento presencial devido ao uso constante das tecnologias
de informação e comunicação ,tendo como tema propulsor
sempre um livro. Neste encontro o  livro escolhido foi A Elite do
Atraso do Sociólogo Jessé de Souza. 

MOBILIZAÇÃO PARA A VOTAÇÃO DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO N°191/2019

  Mobilização para a votação do Projeto de Decreto
Legislativo n°191/2019 no dia 08/10. A votação não
ocorreu em virtude do esvaziamento do plenário para
esta pauta. O PDL deve entrar em pauta ainda esta
semana ou na próxima. Esperamos que a Câmara de
Vereadores do Rio se sensibilize com a causa das
pessoas em situação de rua e que entendam que o
abuso de drogas se enfrenta com políticas públicas
de saúde e não com internação forçada. 



12/10 - AÇÃO SOCIAL - VILA DAS SETE CASAS
Dia de convivência, aprendizado e comemoração
junto aos moradores da Vila das Sete Casas
(Itaipava). Orientações médicas, orientações
odontológicas, brincadeiras, contação de histórias,
cachorro quente, bolo, presente e homenagem da
comunidade aos que chegaram para estarem com
eles/elas.Agradecemos aos parceiros: Silmar,
Nazaré, Letícia, Leandra, Rodrigo, Aline, Mônica
Dória e seus amigos médicos e dentistas, as
estagiárias Rafaela e Vanessa, aos apoiadores
Renata e Gustavo e aos que nos ajudaram com
materiais: APPO, CRAM e Secretaria de meio
ambiente. Agradecemos à comunidade pelo
carinho, pela homenagem e por mobilizarem
refrigerantes, materiais para o cachorro quente e
tanto carinho com o enfeite do espaço e na
apresentação de agradecimento.
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REUNIÃO FÓRUM GRITA BAIXADA

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SAÚDE MENTAL
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    No dia 10 de outubro de 2019, na Câmara de
Vereadores, o CDDH participou  da Audiência
Pública sobre Saúde Mental e a rede de
Atendimento Psicossocial do Município.  Foi
apresentada a rede de atendimento de
Petrópolis, os locais de atendimento, a
necessidade de aumento da estrutura.
 Participantes da mesa enfatizaram a
necessidade de se atrelar outras políticas
públicas à saúde mental, como lazer, educação.
Destacando que o suicídio é problema de saúde
pública e 6% da população brasileira sofre de
depressão. 

 REUNIÃO DA REDE POP RUA - PETRÓPOLIS
  No dia 17.10.2019, o CDDH participou da
reunião da Rede de atendimento da população de
rua de Petrópolis. Com a presença dos órgãos
municipais  e a sociedade civil, esse encontro tem
como objetivo tratar sobre os assuntos
relacionados a população em situação de rua.
Como a rede de atendimento e discussão para
possibilidade de implementação da política
nacional da população em situação de rua em
Petrópolis.

    No dia 28/10 foi realizada a reunião mensal
do Fórum Grita Baixada, a principal pauta do
encontro foi a realização de uma atividade
para celebrar o dia dos Direitos Humanos em
10 de dezembro. Foram ouvidas diversas
sugestões das instituições presentes e uma
comissão organizadora foi destacada. A
proposta é que o evento ocorra em diversas
cidades da Baixada Fluminense
simultaneamente durante a semana do dia
10.     Além disso, as Instituições componentes do Fórum irão  tentar realizar em suas sedes
atividades relativas também à comemoração.



CEFET RECEBE CINE-PAGU" SOBRE HABITAÇÃO.

FÓRUM RELIGIÃO, POLÍTICA E DIREITOS HUMANOS
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    Equipe do CDDH participou do Seminário sobre Religião, Política e Direitos Humanos
realizado no dia 10 de outubro de 2019 – Museu da República do Rio de Janeiro. O encontro
contou com duas mesas de dabate, tendo na primeira a participação de Christina Vital, Ricardo
Mariano, Isabela Kallil, Mônica Francisco e Regina Novaes.
    A Segunda mesa contou com a participação de Mary Grisales, Magali Cunha, Rafael Soares
de Oliveira e Giuliana Bianconi. 
   Além da discussão e dos temas desenvolvidos, ás 18 horas aconteceu lançamento da Revista
SUR “Religiões e Direitos Humanos” https://sur.conectas.org/home/edicao-29/

  Equipe do CENTRO DE DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS DE PETRÓPOLIS
participou dia 29 de outubro do "CEFET recebe
Cine-Pagu" sobre Habitação. Uma importante
discussão sobre política habitacional, os problemas
vivenciados pelos moradores de ocupações
causados pela negligência do poder público com
relação à essa política e sobre as remoções que
criminalizam os moradores de áreas que
interessam ao mercado imobiliário.
     Falamos sobre a história do CDDH na luta pela 
moradia e pelas atuais lutas pela regularização fundiária de muitas comunidades, pela suspensão
dos processos contra os moradores da Rua Ceará e pela suspensão dos processos de demolição
das moradias das famílias que vivem no entorno da Rodovia BR-040 em Petrópolis.

https://sur.conectas.org/home/edicao-29/


FÓRUM POP RUA
    A equipe do CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE PETRÓPOLIS participou
da reunião mensal do Fórum Estadual da População Adulta em situação de Rua do Estado do Rio
de Janeiro realizada no dia 08 de outubro de 2019 na sede do CRESS/RJ. A reunião tratou
diversos temas com denúncias de várias instituições que, em virtude da falta de recurso e da falta
de fiscalização, não vem cumprindo as políticas públicas voltadas para a população em situação
de rua. Dentre outros assuntos, a assessora da vereadora Luciana Novaes conclamou a todos
para participarem da votação agendada para a tarde deste mesmo dia 08, onde se tenta retirar o
decreto de internação compulsória assinado pelo prefeito Marcelo Crivella. Este decreto vem
sendo utilizado para a higienização da cidade e com extrema violência me muitos casos. A equipe
de Petrópolis levou os bons resultados de realização da política pública por parte do consultório
na Rua e Centro Pop, destacando que sempre há a necessidade de melhoria das condições de
atendimento e de trabalho das equipes.

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO - FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
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    A equipe do Centro de Defesa dos Direitos
Humanos de Petrópolis representando o próprio
CDDH e também a ABONG-Rio estiveram nos
dias 01e 08 de outubro, na sede do
SINDIPETRO/RJ, junto à diversas outras
instituições, coletivos e movimentos, participando
da organização do Fórum Social Mundial do Rio de
Janeiro, que será realizado no próprio SindiPetro
nos dias 29 e 30 de novembro de 2019. O
encontro foi para organização dos preparativos,
nomear as mesas, fechar a programação e dividir
as equipes de trabalho.
Na oportunidade, nossa equipe entregou ao coletivo uma carta convite (modelo) enviada pelo
Comitê Internacional do Fórum Social Mundial para ser adaptada à realidade do Rio e para que
seja encaminhada a outras instituições que possam integrar esta grande frente em busca de um
outro mundo possível.
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LANÇAMENTO DO LIVRO DE DOM ADRIANO HYPOLITO

   O CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE PETRÓPOLIS, em apoio à
Campanha da APPO para o outubro Rosa e prevenção ao Câncer de Mama neste mês de
outubro realizou atividades nas comunidades onde o tema foi destaque, distribuiu panfletos
informativos e utilizou as redes sociais e cartazes para apoiar a divulgação da campanha.    

No dia 02 de outubro de 2019 a equipe do CDDH-Petrópolis esteve em Nova Iguaçú prestigiando
o lançamento do livro de Don Adriano Hypólito em uma cerimônia cheia de mística e de emoção.

CDDH-PETRÓPOLIS DIVULGA A CAMPANHA
OUTUBRO ROSA
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REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA ABONG-RIO
   A reunião foi realizada especificamente para
discutirmos a necessidade de colocarmos o
Rio no circuito de comunicação da ABONG e
organizarmos uma agenda para discussão de
temas relacionados à comunicação como Fake
News e Segurança Digital. Athayde,
coordenador
nacional da ABONG e representante do
IBASE, trouxe informações acerca das
estratégias de comunicação da ABONG
nacional que precisam da adesão dos estados
e regiões. A ABONG-Rio vai organizar, em
primeira etapa, um encontro para debater fake
news e cidadania. As responsáveis por esta
temática ficaram Carla (CDDH-Petrópolis) e
Mônica (FASE-Rio).

RELATÓRIO REUNIÃO ROMARIA DA TERRA E DAS ÁGUAS

    No dia 16 de outubro de 2019, na sede do CEDAC, a
equipe do CDDH esteve presente na reunião de
organização da XVI Romaria Terra e das Águas em
Território de Povos Tradicionais que será realizada em
2020 com o tema: “Bem viver: cuidando da casa
comum para que todas e todos tenham vida."
   A reunião teve como propósito dar andamento à
organização da atividade e a preparação de um
seminário que será realizado no dia 16 de novembro,
em Nova Iguaçu, onde o tema será aprofundado.

SEMINÁRIO COMITÊ PIABANHA 

    Participamos do III Seminário de Saneamento:
Gestão de resíduos sólidos na região hidrográfica IV -
Perspectivas e Desafios. O seminário foi organizado
pelo Comitê Piabanha e contou com a participação de
representantes de todos os municípios que o
compõem.  Foram feitas palestras de aprofundamento
sobre as questões que envolvem os resíduos sólidos e
cada município apresentou seus trabalhos e
perspectivas. A educação ambiental e a
conscientização das comunidades também é meta do
CDDH !
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NOTA DE APOIO À ARTE DE RUA

http://www.cddh.org.br/assets/docs/NOTA%20DE%20APOIO%20%C3%80%20ARTE%20DE%20RUA.pdf
http://www.cddh.org.br/assets/docs/NOTA%20DE%20APOIO%20%C3%80%20ARTE%20DE%20RUA.pdf


PROJETO RESISTIR - ENCONTRO COM OS JOVENS

QUILOMBO DA TAPERA - 17/10

QUILOMBO DA TAPERA - 23/10

  Como determinado pelo grupo de jovens a proposta
para atividade a ser apresentada por eles foi de uma
apresentação teatral. Houve após um momento de
discussão, a votação para escolha da historia a ser
interpretada,  feito a distribuição dos papeis e ações
de apoio. Como foi percebido pela equipe uma certa
inquietude em relação ao sucesso da montagem da
peça teatral, foi sugerido que caso mudassem de
ideia, uma boa alternativa para ser apresentada
poderia ser uma roda de leitura com a participação
de todos.
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  A atividade começou com  uma conversa sobre
as ações que seriam realizadas no dia 20/11.
Segundo os combinados anteriores, os jovens
apresentariam alguns vídeos  produzidos por
eles, musicas, apresentações teatrais com
temas contados pelos mais velhos  ligados a
criação da comunidade e um roteiro panorâmico
da localidade.Fomos avisados que talvez não
houvesse o evento do dia 20 , para evitar
envolver os jovens sobre os motivos ficamos de
conversar com o presidente da associação no
dia seguinte. Dando prosseguimento a roda de 

prosseguimento a roda de conversas falamos um pouco sobre o OUTUBRO ROSA, tema este
que foi amplamente acolhido e debatido na roda.



VILA DAS SETE CASAS - 24/10
   A proposta deste encontro foi fazer uma
avaliação da Ação social realizada no dia 12
como também ver a possibilidade dos jovens
elaborarem algumas ações para serem
divulgadas nas comemorações dos 40 anos do
CDDH.
      Quanto ao retorno da Ação social foi
destacado que a comunidade recebeu muito
bem os temas abordados pela equipe de
voluntários médicos e da dentista.Que gostaram
muito das atividades trazidas pela equipe CDDH
e foi percebido por todos o carinho e
preocupação nas ações. 
     Quanto as comemorações dos 40 anos do
CDDH foi combinado que iriam fazer alguns
vídeos e preparariam uma apresentação com a
participação dos mais jovens.

13

PROJETO RESISTIR - CINE PIPOQUINHA

   Em mais uma edição do Cine-Pipoquinha,
falamos com as crianças da Comunidade
Oswaldo Cruz sobre competição. Exibimos mais
um episódio de " Chapeuzinho de Todas as
Cores" e a partir de uma conversa sobre a
necessidade do equilíbrio entre competição e
cooperação, fizemos uma dinâmica que ensinou
na prática que, cooperando e dividindo a vitória é
muito melhor!

COMUNIDADE OSWALDO CRUZ (SEFRAS) - 15/10



RESUMO DAS ATIVIDADES DO MÊS - PROJETO
FLORESCER

OFICINA DE FORMAÇÃO POLÍTICA

Uma das propostas realizadas nesse mês foi
nossa ida com todos os jovens do Projeto a Casa
dos Conselhos para a reunião mensal do
Conselho de Educação (COMED). O objetivo foi
dos jovens participarem e conhecerem como o
Conselho de Educação funciona. A pauta
apresentada e discutida foi em relação ao ano
letivo das escolas municipais de Petrópolis para o
ano de 2020.
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VISITA DOS COMPANHEIROS DO MPA A COMUNIDADE RURAL
DO BONFIM

    A comunidade do Bonfim tem acolhido as
atividades que o MPA tem realizado com
agricultores que em sua maioria são
mulheres. Com isso pretende-se montar um
núcleo de famílias para a produção
agroecológica. Foram visitadas três famílias
de Agricultores que tem participado das
atividades do MPA na comunidade. Nas
visitas houveram trocas de experiências que
são desenvolvidas de forma ecológica para
melhoria do solo, controle de insetos e
estratégias de vendas. 

    Os companheiros vieram como o objetivo de fazer um diagnóstico sobre a juventude do
campo, mas na realidade a maioria dos jovens acabam saindo das áreas rurais para seguirem
suas vidas na cidade.



VISITA DOS COMPANHEIROS DO MPA NO PROJETO FLORESCER

Os jovens Eliel de Nova Iguaçu e Matheus de Recife da coordenação nacional da juventude passaram
uma tarde com os jovens do Florescer. Apresentaram o objetivo do Movimento dos Pequenos
Agricultores – MPA e uma reflexão sobre a alimentação que temos disponíveis e como essa chega a
nossa mesa, passando por uma logística que fazem os preços serem elevados, pois são trazidos de
longe. Foi proposto outras dinâmicas para a reflexão de como a sociedade funciona e seus efeitos para
as populações que são excluídas.

15

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS

Recebemos a visita do companheiro Professor
Robledo da UFRRJ juntamente com os alunos do
Colégio Técnico da UFRRJ – CTUR para
conhecerem a Mandala Relógio do Corpo do
CDDH. Foi um momento de interação dos jovens
do Florescer com os do CTUR, trocando
experiências sobre a construção e utilização
dessas ervas medicinais. Esses jovens do CTUR
vieram para a Semana Acadêmica da UFF –
Petrópolis, realizar a atividades de construção
dessa mandala na universidade.

OFICINAS DE TEATRO / MUSICALIZAÇÃO

Essas atividades tiveram como foco os reajustes
finais para a peça que os jovens estão
construindo para apresentarem. Muitos exercidos
corporais, leituras de textos, músicas de Luis
Gonzaga como Karolina com K e Asa Branca
proporcionaram ensaios descontraídos e
reflexivos diante dos quadros vivos que eram
formados e as cenas interativas.



PROJETO: ECA PASSEIA POR PETRÓPOLIS

ESCOLA MUNICIPAL ODETTE FONSECA

   Nos dias 16 e 17 de outubro, o CDDH
realizou a oficina do projeto Eca nas
comunidades na Escola Municipal Odette
Fonseca, com uma turma do 6º ano  e uma
turma do 9º ano, totalizando 40 jovens.
Momento de conscientização de direitos e
deveres para os jovens e que eles entendam
sobre as políticas públicas de nosso
município e os meios de aciona-las.

JOVENS DO PROJETO FLORESCER

No dia 02 de outubro foi realizada a oficina
do Projeto ECA Passeia em Petrópolis com
os jovens do Projeto Florescer na sede do
CDDH - Petrópolis. Foi falado sobre os
direitos e deveres das crianças e dos
adolescentes e também passado o
documetário "Juízo". 
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CANTINHO DA POESIA

Lindas rosas a toda mulher,
Que ela viva de bem com a vida,
Usando o sutiã que bem quiser,
Que ela sempre se sinta querida.
Que em seu peito durma alegria,
Na certeza de uma dor ausente.
Que o câncer não seja companhia,
Mesmo se ele se mostrar latente.
Que toda mulher cuide da mama,
Examine-se constantemente.

Outubr� R�s� 

-Lucineide-

Pois Câncer pode ser grande drama,
Matando sem dó, infelizmente.
É melhor fazer a prevenção,
Para não ter uma má surpresa.
Prevenir pode ser solução,
A vida sem câncer é beleza.
Outubro Rosa chegou sorrindo,
Recitou uma modesta poesia.
Diz que câncer não está dormindo,
E mama uma doce melodia.

Para mais informações, entre em contato com a APPO, 
pelo telefone (24) 2242-0956 ou pelo site www.appo.org.br

A instituição se localiza na Rua Visconde da Penha -72 -Centro
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CANTINHO DA HISTÓRIA - OUTUBRO
1 de outubro

- de 1908.  O Ford T, primeiro modelo automóvel produzido em grande número para o público em
geral, começou a ser vendido nos Estados Unidos da América.

2 de outubro

- de 1869. Mohandas (Mahatma) Gandhi (1869-1948) nasce em Porbandar, na Índia.

3 de outubro

4 de outubro

- de 1182. Nascimento de São Francisco de Assis (1181-1226), em Assis, Itália.
- de 1957. Lançamento do primeiro satélite artificial terrestre - o Sputnik-1.

9 de outubro

- de 1962. O Uganda tornou-se independente da Grã-Bretanha.
- de 1967. Che Guevara (1928-1967), guerrilheiro de origem argentina, antigo dirigente cubano, é
preso e morto na Bolívia

11 de outubro

- de 1968. Lançamento da Apolo 7, nave espacial tripulada americana que orbitou pela primeira
vez a Lua.

12 de outubro 

- de 1492. Na sua primeira viagem, Cristóvão Colombo aportou a uma das ilhas das Bahamas,
descobrindo um novo continente, pensando que tinha chegado perto da Índia.
- de 1822. D. Pedro é aclamado imperador do Brasil, enquanto D. Pedro I.

13 de outubro

- de 1884. O meridiano de Greenwich tornou-se a hora universal.

18

- de 1990. A Alemanha Ocidental e Oriental dão origem a uma Alemanha reunificada, tendo Berlim
como capital.

23 de outubro

- de 1906. Primeiro vôo de Santos Dumont, no aeroplano 14bis.

24 de outubro

- de 1945. A Organização das Nações Unidas (ONU) foi fundada.


