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      Participamos da reunião ordinária Conselho Municipal
de Assistência Social com o seguintes pontos de pauta:
aprovação da ata anterior do CMAS, apresentação do
Plano de Ação de Cofinanciamento para uso dos Recursos
Extraordinários Estadual- SUAS- Incremento ao
Cofinanciamento para PSB e PSE - Reprogramação de
Saldos – 2021, apresentação dos Demonstrativos
Contábeis do Fundo Municipal de Assistência Social-
FMAS, exercício 2020 - Deliberação 277/17- TCE/RJ e,
apresentação do parecer da Comissão de Orçamento e
Finanças, discussão sobre a Portaria nº 05 de 11 de
outubro de 2018 da Casa dos Conselhos, pelo CMAS.
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     As reuniões do Coletivo Lutas Populares Petrópolis
ocorreram nos dias 01/06 e 10/06 com a participação de
vários coletivos, partidos políticos, organizações da
sociedade civil e movimentos estudantis para organizar uma
pauta local, progressista, contra o atual governo de Jair
Bolsonaro que é contrário a toda a forma de vida e ciência,
deixando à própria sorte a população brasileira. A partir de
uma agenda nacional de Fora Bolsonaro, o Comitê
organizou Grupos de Trabalho e as tarefas para uma
manifestação a ser realizada no dia 19 de Junho pelas ruas
da cidade. No dia 15/06 o grupo se reuniu para fechar
detalhes da manifestação.

REUNIÃO CMAS

REUNIÕES DO COLETIVO LUTAS POPULARES DE
PETRÓPOLIS



       Participamos da reunião ordinária do mês de julho do
Conselho Municipal do Meio Ambiente com os seguintes
pontos de pauta: Aprovação da ATA do mês de maio de
2021, criação da Comissão de Alteração do Regimento
Interno do COMDEMA, criação da Comissão Gestora da
Conferência Municipal de Meio Ambiente, para o dia 02 de
setembro de 2021 composta por 4 membros do
COMDEMA, ICMS Ecológico e ProMEA – Programa
Municipal de Educação Ambiental de Petrópolis, com
palestra da Sra. Julia Horta, Bióloga, Coordenadora do GT
ICMS Verde da SMA Petrópolis e do Sr. Anderson
Campos Felipe, Historiador, Coordenador do Setor de
Educação Ambiental da SMA Petrópolis, indicação de 2
membros do COMDEMA para o ProMEA e Programação
da Semana do Meio Ambiente. Em Assuntos gerais foi
pontuado o seguinte item: divulgação do GT Código
Ambiental de Petrópolis do Comdema, Gerência de
Conservação e Recuperação Ambiental realizaram a
informatização do controle de entrada e saída do Parque
Natural Municipal Municipal de Petrópolis, através de
leitura de QR-CODE com inserção do terminal
(computador).
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REUNIÃO COMDEMA

      A Rede SAR – Serviço de
Assistência Social Rural realizou no
dia 04/06 um encontro sobre a
Economia de Francisco e Clara, com
vários participantes, de várias
organizações e frentes, pensando
novos modelos de consumo, de
cuidado e de garantia da vida a partir
da integração do homem na “Casa
Comum”.

ENCONTRO SOBRE ECONOMIA DE FRANCISCO
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REUNIÃO PONTOS DE CULTURA

    A fim de integrar os Pontos de Cultura da cidade, criando
uma rede estruturada e buscando representação do
segmento no Conselho Municipal de Cultura, vários grupos
que são Ponto de Cultura reconhecidos ou autodeclarados
se reuniram para tirar a representação do segmento junto
ao Conselho. Como Conselheira foi designada Iara Rocha
e como suplente Ariel.

      Em virtude das tratativas ocorridas na reunião com o Ministro da Infraestrutura
Tarcísio Gomes em Brasília, que beneficiou centenas de famílias que vivem às margens
da BR-040, foram convidados a participar do programa Anna Maria Rattes em Família no
dia 02/06 o vereador Maurinho Branco, que apoia a luta das famílias e conseguiu a
agenda em Brasília e Carla de Carvalho, coordenadora do CDDH-Petrópolis que
representou as famílias na reunião e que conseguiu demonstrar a situação de
vulnerabilidade em que estas famílias se encontram, conseguindo o apoio do ministro
para a suspensão dos processos. No programa, foram detalhados os momentos da
reunião e a importância da conquista para as famílias e para a cidade.

GRAVAÇÃO DO PROGRAMA DA ANNA MARIA RATTES



      Em virtude de diversos problemas pessoais, muitos dos
atuais integrantes do Fórum Permanente sobre População
adulta em situação de rua do Estado do Rio de Janeiro não
estão mais em condições de continuar assumindo as tarefas
que atualmente possuem à frente desta coordenação. Para
dar conta de garantir o funcionamento do Fórum foi
organizada uma reunião extraordinária para convocação de
uma reunião plenária onde novos integrantes possam
assumir a coordenação do Fórum.
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENAÇÃO DO
FÓRUM PERMANENTE DE POPULAÇÃO

ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA DO RIO DE JANEIRO

      No dia 07/06, o CDDH participou do Programa Abrindo o Jogo na TVC. No programa
falamos sobre o trabalho e a atuação do CDDH no atendimento da população para
garantir os Direitos Humanos e na Defesa do direito à moradia, problema que atinge
muitos moradores de Petrópolis. Conversamos bastante sobre a situação dos moradores
das comunidades que estão localizadas na BR-040, no limite que corta o município de
Petrópolis. Essas famílias a anos sofrem com ações de ordem de demolição contra os
seus imóveis e em nenhum momento lhe são ofertadas alternativas para garantir uma
moradia digna Em maio de 2021, dezenas de ordem de demolições foram expedidas
novamente e falamos como tem sido todo o trabalho da instituição com agentes políticos,
para evitar que essas famílias percam suas moradias.

PARTICIPAÇÃO DO CDDH NO PROGRAMA ABRINDO O
JOGO DA TVC



    O CDDH participou de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, que foi
organizada pelo Gabinete do Vereador Yuri Moura - O objetivo da audiência foi para
tratar sobre a situação dos moradores da BR-040. Compondo a mesa nesse momento
tão importante, o CDDH fez um breve relato de todo o histórico que envolve essa
situação. E que em maio, tivemos uma vitória muito importante, pois em uma reunião
agendada pelo Vereador Maurinho Branco, com a participação do CDDH, Prefeitura de
Petrópolis, Deputado Vinícius Farah. Momento em que o Ministro dos Transportes
acolheu o pedido do CDDH e dos demais presentes para que a ANTT suspendesse os
processos de demolição. E além disso, a decisão do STF para que não acontecesse
nenhuma demolição de moradia durante esse momento de Pandemia. E discutimos
como é importante para que os estudos da Prefeitura avance, para verificar o que pode
ser feito e regularizado, e que essas famílias consigam ter uma segurança para as suas
moradias.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CMP

    No dia 08 de junho aconteceu o Fórum permanente
sobre pop rua adulta do Rio de Janeiro, neste encontro foi
compartilhada a carta de princípios do fórum e o
regimento. O Fórum é uma instância de debates, reflexões
e formulação de propostas sobre políticas públicas,
serviços e ações direcionadas à população que vive nas
ruas e de defesa dos direitos destas pessoas. Participam
do Fórum representantes de organizações da sociedade
civil, técnicos e educadores sociais de instituições públicas
e da sociedade, pesquisadores e pessoas com trajetória
de vida nas ruas. O fórum se encontra em um momento de
mudanças e por isso se fez necessário a leitura dos
documentos citados acima.

FÓRUM PERMANENTE SOBRE POP RUA ADULTA RJ 



     Foi convocada uma reunião no dia 8 de junho para discutir a proposta de um
Amanhecer Fome e Sede por Justiça no dia 19 de junho que é, de acordo com o
calendário, o Dia Nacional do Luto. Nesse mesmo dia, os movimentos e centrais sindicais
puxaram mais um ato Fora Bolsonaro e a organização achou que essa atividade pode ser
mais uma pra contribuir nesse dia de luta e luto. Essa ação foi chamada por entender a
necessidade do povo cristão se posicionar sobre esses tempos tão duros que temos
vivido, em que o nome e a fé cristã tem sido associadas apenas a barbárie, a morte e a
injustiça. Assim, a equipe de fé e política da mandata Mônica Francisco convidou líderes,
pastores, padres, leigos, movimentos e grupos para construírem coletivamente esse
Amanhecer. O amanhecer deve ser construído na frente das igrejas e paróquias, assim
como nos locais de circulação que acharem adequados. Será realizada ainda uma
próxima reunião para amarrar os detalhes e acompanhar a construção desse Amanhecer
em cada território. A reunião será dia 14/06 as 19h.

     A reunião contou com integrantes da ANTT e do DNIT para tratar dos passos de
transição da Rodovia BR-040 da ANTT para o DNIT no fim do contrato da CONCER,
sendo neste momento, o DNIT responsável por garantir a condução das tratativas das
famílias com relação à redução de faixa de domínio e também na discussão com as
próximas concessionárias sobre a situação das moradias que já se encontram. O grupo
está organizado para pensar as propostas para o pós-suspensão para a questão da
regularização fundiária.
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REUNIÃO PARA ORGANIZAR O AMANHECER FOME E
SEDE DE JUSTIÇA

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



BRINCADEIRA DE CRIANÇA

     O encontro com as crianças tem sido muito animado neste período de junho, as
crianças agora estão dançando! Todos os encontros são uma surpresa, encontros cheios
de alegria e muitos risos. Esse mês continuamos as brincadeiras, contação de histórias e
mais, mas o que eles mais têm gostado é dançar.

      No dia 10 de junho o CDDH participou da segunda reunião ordinária do CONAPA. Foi
feita uma apresentação do secretário executivo do conselho e uma homenagem ao
companheiro Paulo Leite, que faleceu de COVID-19. Foram dados alguns informes e
propostas para o conselho.
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REUNIÃO CONAPA



      Participamos da segunda reunião da construção do
Ato Amanhecer que será realizado no dia 19 de junho.
Nessa reunião foram definidos os pontos práticos da
realização do ato. O CDDH informou que não seria
possível sua participação na construção pelo fato de todos
os outros movimentos e organizações da cidade estarem
voltados para o Ato Fora Bolsonaro.

     Foi realizada uma reunião da Comissão de Direito e Fiscalização do CMAS para
avaliação e aprovação dos documentos enviados pelas entidades inscritas no CMAS.

REUNIÃO ORGANIZAÇÃO ATO ECUMENICO
AMANHECER
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 REUNIÃO COMISSÃO FISCALIZAÇÃO CMAS



     Entre outras pautas, o Conselho discutiu as questões
burocráticas do próximo Edital do Fundo Municipal de
Cultura para beneficiar os artistas e ficou claro que a
modalidade do Edital não pode ser via prêmio. Participou
da reunião o novo gestor da Cultura, Sr. Charles Rossi
que falou sobre as propostas para festas e eventos
culturais na cidade, com uma infeliz fala sobre “O
Carnaval não tem mais, Graças a Deus”, fala que causou
um estranhamento e revolta nos grupos culturais que
discutem a importância do Carnaval na cidade. Além
desta situação, o Conselho deu seguimento a suas
pautas com a posse de conselheiros do Poder Público e
da Sociedade Civil, discutiu a manutenção do portal
Cultura Petrópolis e falou da importância da companheira
Maira Luisa Rocha Melo, falecida recentemente. O Edital
do Fundo Municipal de Cultura receberá o nome dela em
forma de homenagem ao dedicado trabalho prestado à
cultura da Cidade de Petrópolis. vacinação da população.
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REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

     No dia 18/06 - o CDDH participou da reunião organizada
pela Fio Cruz, para discutir sobre a Lei Municipal n°
8.049/2020 que dispõe sobre a Política Municipal de apoio à
Agricultura Urbana e Periurbana no Município de Petrópolis.
O dessa reunião é buscar meios de implantação dessa
política de forma efetiva no Município de Petrópolis.

REUNIÃO COM A FIOCRUZ



    Aos quatorze dias do mês de junho o CDDH participou da 2º roda de conversas
Quilombolas, que aconteceu de forma remota, com o tema Identidade, Território e
Diversidade. Essa roda de conversas reuniu quilombolas de diversos estados diferentes
e também contou com pessoas e entidades que apoiam a luta dos quilombos e entendem
a sua importância histórica, cultural e política. As falas iniciais trataram da relevância de
se fortalecer essas comunidades tradicionais, sejam elas rurais ou urbanas. Houveram
falas importantíssimas sobre o investimento que deve ser feito na educação das crianças
e moradores residentes nesses quilombos, que precisa ser uma educação descolonizada
e que converse com suas realidades, sempre resgatando e preservando os seus valores
e costumes. Também houveram falas de indignação a respeito da desvalorização e
deslegitimação do saber dos Mestres e estudantes que são de origem quilombola. A roda
se encerrou com uma fala de esperança, união e renovação do nosso compromisso com
a luta pela preservação e ascensão da cultura preta no Brasil.
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CONVERSAS QUILOMBOLAS - RODA DE CONVERSA
SOBRE IDENTIDADE, TERRITÓRIO E DIVERSIDADE

    Participamos da Reunião Plenária Ordinária do
Comitê Piabanha com os seguintes pontos de
pauta: aprovação da ata da reunião anterior,
apresentação do projeto de recomposição das
calhas dos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão e
dos parques fluviais de Itaipava, confirmação das
vagas na CT Instrumentos de Gestão e CT
Mananciais, resolução para aprovação da
indicação da microbacia alvo na Região
Hidrográfica IV (Piabanha) para participação no 1º
ciclo do Programa Mananciais do CEIVAP,
apresentação sobre as metas do Contrato de
Gestão nº 01/2010, questionário de avaliação,
atividades desenvolvidas pelos setores
administrativo, financeiro e assessoria jurídica,
além de informes gerais.

REUNIÃO COMITÊ PIABANHA



     No dia 18 o Conselho Diretor da ABONG se reuniu para discutir a conjuntura nacional,
as campanhas e atuações da ABONG, a necessidade de incidência da ABONG nas
pautas do #ForaBolsonaro e em defesa da democracia. Foram tratados assuntos
relacionados aos pontos que destacam a dificuldade de atuação das organizações dentro
da atual conjuntura. Foram destacadas as perseguições das organizações a partir da
reprovação política de prestação de contas, do corte repentino de recursos, da
desmoralização de membros de movimentos, até da prisão de representantes. Dentre
este cenário, o coletivo fala da importância da adesão das organizações, especialmente
que trabalham no enfrentamento da defesa de territórios tradicionais e da Amazônia para
uma atuação muito fortalecida contra o atual governo que massacra as comunidades e
que estabelece como inimigo qualquer alternativa que possa trazer à população
informação que possa ser libertadora de seu conservadorismo violento e cruel.

15

ENCONTRO SEMESTRAL DO CONSELHO DIRETOR DA
ABONG NACIONAL



   O Comitê Piabanha, no dia 17/06 trouxe a Equipe Consórcio Codex / GT4W que
elaborou o manual sobre os módulos SIGA Web e Balanço Hídrico que foram
apresentados. O novo portal foi apresentado, suas ferramentas, métodos de pesquisa e
funções principais. Este sistema estará no portal do Comitê Piabanha no link de Gestão
RH-IV, opção Sistema de Informações. O treinamento foi bastante proveitoso e
aprovado pelos presentes no encontro para que seja disponibilizado no portal.
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COMITÊ PIABANHA

      No dia 22 de junho o Centro de Defesa dos Direitos Humanos participou da reunião
do fórum pop rua, nesta reunião o propósito era eleger os novos membros da
coordenação do fórum. Neste encontro todos os participantes colocaram os seus
candidatos e votaram para eleger os novos representantes do fórum estadual de pop
rua. O CDDH faz parte da nova coordenação do fórum representando os trabalhos da
pop rua de Petrópolis.

FÓRUM ESTADUAL DE POP RUA
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    Após muitos encontros e muitas tarefas de organização e mobilização, o Comitê de
Lutas Populares de Petrópolis, do qual o CDDH-Petrópolis faz parte, tomou as ruas da
cidade com uma grande quantidade de pessoas que aderiram ao movimento em favor de
condições de vida da população, da vacina, da saúde, de emprego e de justiça social.
Foi um ato muito importante para a cidade, que teve a concentração na Praça da
Inconfidência com centenas de pessoas caminhando pelo Centro da Cidade até a
dispersão na Praça da Liberdade. Um ato suprapartidário, em defesa da vida, em um
momento em que o Brasil chega a quase 500 mil mortes pela COVID19 e pela
negligência do governo federal, tendo a morte da população enquanto política
institucionalizada.

CDDH NO ATO FORA BOLSONARO

      Participamos da reunião do Grupo Pró Memorial Casa da Morte, do qual o CDDH é
membro. Foi falado sobre as reuniões do Grupo de Trabalho do MPF, sobre a roda de
conversa do Grupo ComCausa que irá discutir sobre o histórico da luta pela
transformação da Casa em um Centro de Memória, além da definição de outras atuações
e tarefas do grupo.

REUNIÃO GRUPO PRÓ-MEMORIAL



    Aderindo ao Movimento 500 velas por 500 mil vidas, o
Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, em
conjunto com o Centro Alceu Amoroso Lima para a
Liberdade, convidou lideranças religiosas da cidade de
Petrópolis para uma live também em memória das vítimas
da COVID. A transmissão foi pelo facebook do CDDH e
retransmitida pelo facebook Respira Brasil do Rio de
Janeiro. O ato foi extremamente emocionante e triste
porque sabemos que muitas das vidas poderiam ser
poupadas.
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LIVE CDDH E RESPIRA BRASIL

    O Coletivo Respira Brasil realizou no dia 21, de forma presencial e virtual, uma
celebração ecumênica em respeito às mais de 500 mil vidas perdidas pela COVID19 no
Brasil. De maneira simbólica, foram acesas 500 velas na escadaria da Câmara Municipal
da Cidade do Rio de Janeiro e representantes de diversas profissões de fé deixaram suas
mensagens de carinho e apoio aos familiares de mortos pela COVID.

ATO 500 VELAS POR 500 MIL MORTOS PELA COVID 19



     Neste dia 23 de junho conseguimos registrar um momento de reunião de equipe do
CDDH-Petrópolis que, por enquanto, ainda está atendendo na sede da instituição com
rodízio da equipe para evitar muitas pessoas no espaço. Este é um momento de troca
que ocorre semanalmente (virtualmente neste momento de pandemia) entre a equipe
para a organização das atividades e discussão de assuntos, atendimentos, articulações.
Quinzenalmente, a diretoria da instituição também se reúne.

    O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis enviou, em março, um ofício
para a Secretaria de Assistência solicitando a discussão de pautas relacionadas à
Assistência com a secretária Rosane Borsato, nomeada pelo prefeito interino em janeiro
deste ano. Neste dia 23 a secretária esteve na sede do CDDH conversando sobre as
pautas colocadas no ofício e tivemos esclarecimentos sobre os pontos.
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REUNIÃO DE EQUIPE

REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



    A equipe do CDDH-Petrópolis participou do seminário promovido pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil que foi um evento para a troca de ideias e
experiências entre defesas civis, núcleos comunitários de proteção e defesa civil,
instituições de ensino e pesquisa, ONGs, voluntários, setor privado, entre outros atores
e interessados em debater estratégias para fortalecer a implementação da PNPDEC
nos municípios brasileiros. O Seminário Elos de Boas Práticas em Proteção e Defesa
Civil, aconteceu nos dias 22, 23 e 24 visando a troca de ideias e experiências entre
defesas civis, núcleos comunitários de proteção e defesa civil, instituições de ensino e
pesquisa, ONGs, voluntários, setor privado, entre outros atores e interessados em
debater estratégias para fortalecer a implementação da PNPDEC nos municípios
brasileiros. Foram dias de muita informação e aprendizagem.

    Foi realizada uma reunião online da
Comissão de Direito e Fiscalização do
CMAS com a APPO. Essa reunião de
fiscalização do projeto seria de forma
presencial, porém com a pandemia ela foi
realizada de forma online para que a
instituição possa dar andamento às suas
atividades.

REUNIÃO COMISSÃO DE DIREITO E
FISCALIZAÇÃO CMAS

EVENTO: BOAS PRÁTICAS EM PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL
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     No dia 24/06, o CDDH participou da reunião da Rede Pop
Rua. A reunião foi para retomada dos encontros da rede pop
rua. Foi realizada a apresentação dos equipamentos que
atuam com a população em situação de rua. E o CDDH
participou da apresentação do CENSO da população em
situação de rua do ano de 2021.
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REUNIÃO REDE POP RUA

     O núcleo estadual do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental
aconteceu no último dia 26, alinhando alguns eventos que acontecerão ao longo do ano
de 2021, como II Seminário de desnaturalização dos desastres e mobilização
comunitária: crises ampliadas, redes e resistências, promovido pela FioCruz, assim como,
em julho, o IBASE-RJ promove pelas suas redes sociais uma discussão sobre o impacto
ambiental promovido pelas indústrias extrativas.

FMCJS-RJ



      A Corte Interamericana de Direitos Humanos realizou uma audiência de
cumprimento das sentenças dos casos Gomes Lund e outros (Guerrilha do Araguaia) e
Herzog e outros. O CDDH acompanhou a audiência que foi convocada com o objetivo
de avaliar as medidas adotadas pelo Estado brasileiro em relação às resoluções da
Corte em ambos os casos a respeito da responsabilização dos crimes, localização dos
desaparecidos políticos e divulgação de informações sobre o período ditatorial
brasileiro. Participaram da audiência as entidades representantes das vítimas e seus
familiares no processo internacional: Centro pela Justiça e o Direito Internacional
(CEJIL), Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e Comissão de Familiares de
Mortos e Desaparecidos Políticos.
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AUDIÊNCIA DE SEGUIMENTO DOS CASOS
ARAGUAIA E HERZOG

      Aconteceu uma reunião extraordinária do Conselho
Municipal de Assistência Social com os seguintes pontos de
pauta: apresentação da Prestação de Contas do
Cofinanciamento do Governo do Estado - SUAS- Exercício
2020, e leitura do parecer da Comissão de Orçamento e
Finanças, para aprovação, além de deliberação sobre
Emendas Parlamentares.

REUNIÃO CMAS



Clique para entrar no grupo!

     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!

    Realizamos mais uma reunião virtual de formação com
nossas comunidades, dessa vez para falar sobre a
situação das comunidades na pandemia. Tivemos pouca
adesão e alguns moradores tiveram problemas de
conexão. Conversamos um pouco e contamos com a
presença do Professor Zé Luis, do mandato do Vereador
Yuri Moura, que se comprometeu a divulgar o link para a
próxima reunião para mantermos o mesmo tema.

FORMAÇÃO COMUNIDADES

GRUPO NO WHATSAPP - OPORTUNIDADES
DE EMPREGO E ESTUDO EM PETRÓPOLIS
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https://chat.whatsapp.com/K8m9wimKDRuFWZ8FgxQDDB
https://chat.whatsapp.com/IyShPkEylaCKvO26FO3Jfg


    A partir de uma série de oficinas e debates sobre estratégias quilombolas e de povos
tradicionais para sobreviver na conjuntura do Brasil, no dia 24/06, o coletivo formado a
partir da iniciativa Quilombolas pela Vacina propôs a oficina “Notícia falsa no meu
quilombo, não! O encontro foi muito interessante no sentido de buscar sempre
alternativas para mostrar aos membros das comunidades como se perceber notícias
falsas, como elas são montadas, o que elas possuem de comum e de estranho que já as
caracterizam como falsas e como não espalhar informações antes de verificar se são
realmente verdadeiras e se contribuem para a melhoria das condições de vida das
pessoas que as receberão. As estratégias são muito importantes e devem ser partilhadas
ao máximo nas comunidades.

OFICINA: NOTÍCIA FALSA NO MEU QUILOMBO, NÃO!
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    Continuando a série de oficinas e debates sobre estratégias quilombolas e de
povos tradicionais para sobreviver na conjuntura do Brasil, no dia 28/06, o encontro foi
sobre Conversas Quilombolas, dando fala aos participantes, para a troca de
experiências e para a aproximação das diversas comunidades quilombolas
espalhadas pelo Brasil.

3ª ENCONTRO DE CONVERSAS QUILOMBOLAS



    Trabalhar com a educação popular, com um
equipe que tem na sua essência a diferença,
manter uma política institucional alinhada com a
conjuntura nacional e do mundo e garantir a
essência dos direitos humanos necessita sempre
de um olhar atento. Por isso, a equipe do CDDH e
a diretoria da instituição iniciaram no dia 26/06
uma série de encontros de formação para resgatar
os valores da instituição, retomar os grupos
atendidos, fazer a linha do tempo da instituição
com os momentos marcantes da instituição e da
importância destes momentos para as
comunidades assessoradas. Formação, troca,
discussão, reconhecimento histórico são
ferramentas importantes no processo diário da
equipe da instituição.
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FORMAÇÃO INTERNA EQUIPE DO CDDH

    O encontro do Grupo de Lutas Populares de
Petrópolis do dia 29/06 foi realizado em virtude
da pauta nacional propor um ato no dia 03 de
julho em virtude das questões apontadas pela
CPI da COVID que apontam o cenário de
genocídio, prevaricação e política de morte do
governo do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo
em cima da hora o grupo organizou a
manifestação para ocorrer no dia 03/07, sábado,
com concentração às 11 horas na Praça da
Inconfidência.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO DE
LUTAS POPULARES PETRÓPOLIS
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    A reunião do Conselho Comunitário de Segurança, entre outras pautas, tratou da chapa
única para condução do Conselho nos próximos dois anos, tendo como presidente, a Sra.
Alvanei que já é membro do Conselho há muitos anos e também liderança do grupo de
empresários Todos Por Petrópolis. Outros assuntos que foram tratados foram:
aglomeração de jovens sem respeito a medidas sanitárias após o fechamento de bares do
Centro da Cidade, Festas em bairros, formas de denúncia e também o aumento do
número de trabalhadores autônomos ambulantes no centro da cidade, tentando defender
o alimento de suas famílias neste momento de pandemia. Com sensibilidade e
conhecedores do cenário brasileiro, os órgãos da segurança pública deixaram claro na
reunião que esta situação não se resolve apenas com a repressão. Em virtude de ter sido
citado como organização que impede a organização da cidade e a atuação dos órgãos de
segurança, a representante do CDDH presente na reunião, Carla de Carvalho, explicou o
papel do CDDH, a atuação da instituição na cidade, o tempo de atuação nas reuniões do
Conselho e a Defesa da lei e da ordem dos cidadãos em vulnerabilidade social com base
na legalidade e como instituição participante dos espaços de discussão das políticas
públicas que não só critica ou reclama das ações, mas que está nos espaços de
discussão, com propostas de alternativas para a solução de problemas muitas vezes
mencionados nas reuniões deste Conselho.

REUNIÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE
SEGURANÇA
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    A partir do dia 15 de abril o CDDH começou a apresentar um programa na TVI
Petrópolis toda quinta-feira às 14:30h. O programa pode ser assistido pelo canal 17 ou
pelo facebook da TVI Petrópolis. Além disso, todos os programas são gravados e
postados no Youtube do CDDH. Clique nas fotos para ser redirecionado ao nosso
youtube e assistir ao programa desejado.

PROGRAMAS DO CDDH NO MÊS DE JUNHO

11/06 - PROGRAMA COM A SOMAR

18/06 - PARTICIPAÇÃO DE DANIELA SOUZA, LIDERANÇA COMUNITÁRIA

25/06 - DISCUSSÃO SOBRE O LIVRO CONSCIENCIA JURÍDICA DOS DIREITOS
HUMANOS

https://fb.watch/6_WkHyU5tn/
https://fb.watch/6_W8Y3Yp7A/
https://fb.watch/6_WdGEbQ9d/


    No dia 26/06 é celebrado o Dia Internacional de luta contra a tortura. A data foi criada
em 1997 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo combater
práticas de tortura e também oferecer amparo às vítimas de tortura. O CDDH criou um
vídeo em homenagem à data, clique para assistir:
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    No dia 29 de junho a nova coordenação estadual do fórum pop rua teve a primeira
reunião com o intuito de fazer posse dos cargos e organizar melhor as demandas do
fórum. Pessoas da coordenação anterior falaram sobre todas as responsabilidades e
demandas que cada cargo tem, passaram e-mails, senhas das contas, e todo o
relacionado ao cargo para a nova coordenação tomar posse. O CDDH faz parte dessa
nova coordenação junto com pessoas e instituições de outras cidades.

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO FÓRUM
POP RUA

DIA INTERNACIONAL DE LUTA CONTRA A TORTURA

Clique para assistir!

https://www.youtube.com/watch?v=HsP2GWJlctA
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    As atividades com jovens continuam de vento em popa. Neste mês os jovens
participaram de várias discussões relacionadas a Direitos Humanos, sociedade e
atualidades, eles estão cada vez mais participativos e animados, e as conversas têm
sido muito enriquecedoras.

ATIVIDADES COM OS JOVENS

     No dia 30 de junho a equipe do
CDDH buscou mais várias caixas de
pães artesanais para serem
distribuídos nas comunidades. A
doação foi feita pela Padaria  Filone,
que contribui com nossas campanhas
desde o início.

DOAÇÃO DE PÃES DA PADARIA FILONE
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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 1300 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


CANTINHO DA POESIA

A corrida da vida

Na corrida dessa vida 
é preciso entender 

que você vai rastejar, 
que vai cair, vai sofrer

 e a vida vai lhe ensinar 
que se aprende a caminhar 

e só depois a correr.
 
 

A vida é uma corrida
que não se corre sozinho.

E vencer não é chegar,
é aproveitar o caminho 

sentindo o cheiro das flores 
e aprendendo com as dores 
causadas por cada espinho. 

 
 

Aprenda com cada dor, 
com cada decepção,

com cada vez que alguém 
lhe partir o coração. 
O futuro é obscuro

 e às vezes é no escuro 
que se enxerga a direção.

 

Aprenda quando chorar e
quando sentir saudade, 

aprenda até quando alguém 
lhe faltar com a verdade. 

Aprender é um grande dom. 
Aprenda que até o bom vai
aprender com a maldade. 

 
 

Aprender a desviar
 das pedras da ingratidão, 

dos buracos da inveja,
das curvas da solidão, 

expandindo o pensamento 
fazendo do sofrimento

a sua maior lição.
 
 

Sem parar de aprender, 
aproveite cada flor, 

cada cheiro no cangote, 
cada gesto de amor, 

cada música dançada 
e também cada risada, 
silenciando o rancor. 
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Experimente o mundo, 
prove de todo sabor, 

sinta o mar, o céu e a terra, 
sinta o frio e o calor, 
sinta sua caminhada 

e dê sempre uma parada 
pelo caminho que for. 

 
 

Pare, não tenha pressa, 
não carece acelerar,
a vida já é tão curta, 
é preciso aproveitar 

essa estranha corrida 
que a chegada é a partida 

e ninguém pode evitar! 
 
 

Por isso é que o caminho 
tem que ser aproveitado, 

deixando pela estrada
algo bom pra ser lembrado, 

vivendo uma vida plena,
fazendo valer a pena 

cada passo que foi dado.
 
 

Aí sim, lá na chegada, 
onde o m é evidente,

é que a gente percebe 
que foi tudo de repente, 
e aprende na despedida 

que o sentido da vida 
é sempre seguir em frente. 
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- Bráulio Bessa



CANTINHO DA HISTÓRIA - JULHO

1911 - O norte-americano Hiram Bingham descobriu no Peru as ruínas da cidade sagrada dos Incas, Machu
Picchu.
1914 - O cientista inglês Archibald Low apresenta em Londres um aparato capaz de transmitir imagens à
distância, que foi chamado de tele-visão.

1 DE JULHO
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1997 - A nave não tripulada "Mars Pathfinder" posa em Marte e mostra as primeiras imagens da superfície do
planeta vermelho, após uma viagem espacial de 500 milhões de quilômetros.

4 DE JULHO

1980 - Pelé é escolhido o esportista do século.

12 DE JULHO

1932 - Ocorre a Revolução Constitucionalista, em São Paulo. A data é comemorada com um feriado
estadual. No dia 9 de julho de 1932, teve início o levante de São Paulo contra as tropas federais fiéis ao
governo de Getúlio. Depois de três meses de lutas, os paulistas depuseram as armas. Dois anos depois,
porém, Getúlio Vargas convocava a Assembleia Nacional Constituinte.

9 DE JULHO

1901 - O brasileiro Santos-Dumont rodeia a torre Eiffel a bordo de um dirigível, mas acaba caindo, na altura
de Boulogne.

13 DE JULHO

1789 - Populares organizam uma revolta e derrubam a Bastilha, em Paris. O fato é o início simbólico da
Revolução Francesa.

14 DE JULHO

1965 - A sonda espacial norte-americana Mariner IV transmite 21 imagens de Marte, a 10 mil quilômetros de
distância da Terra. 

15 DE JULHO

1994 - A seleção brasileira de futebol conquista o tetracampeonato mundial na Copa do Mundo dos Estados
Unidos, após vitória nos pênaltis sobre a Itália, em Los Angeles.

17 DE JULHO

1980 - Abertura dos Jogos Olímpicos de Moscou: 59 países apoiam o boicote preconizado pelos Estados
Unidos, devido à invasão soviética do Afeganistão.

19 DE JULHO



SE INSCREVA NO NOSSO CANAL NO YOUTUBE:
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1897 - Fundação da Academia Brasileira de Letras, primeira deste tipo criada na América do Sul.
1969 - O homem pisa pela primeira vez na Lua. O módulo de exploração lunar "Eagle", que fazia parte da
nave Apolo XI, pousa sobre a Lua às 15h17 (hora em Houston, EUA). Às 22h56, Neil Armstrong pisa na
superfície lunar e, pouco depois, Edwin Aldrin também caminha na Lua, enquanto Michael Collins permanece
na nave.

20 DE JULHO

Clique aqui!

www.instagram.com/cddh_petropolis

www.facebook.com/cddhpetropolis

www.cddh.org.br

1840 - Decretada a maioridade de D. Pedro II, imperador aos 14 anos de idade.
1866 - O industrial americano Oliver Fisher Winchester iniciou a produção em série da espingarda que levou
seu nome. Ao lado do revólver Colt, a nova arma tornou-se arma obrigatória dos brancos no oeste selvagem
norte-americano. 

23 DE JULHO

1963 - Acordo em Genebra para estabelecer o telefone vermelho, a fim de manter uma comunicação direta e
rápida entre a URSS e os EUA em caso de conflito entre as potências.

20 DE JUNHO

1978 - Nasce o primeiro "bebê de proveta", a menina Louise Brown, em um hospital britânico.

25 DE JULHO

https://www.youtube.com/cddhpetropolis

