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     No dia 01/10, o CeMais – Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais lançou uma
importante discussão sobre “A experiência social e solidária como pilares para o pós-
pandemia”. As organizações e movimentos sociais, extremamente atentos e atuantes na
emergência das situações causadas pelo isolamento social e mesmo pela contaminação,
relatam suas expectativas e como deve ser mantido o trabalho quando a pandemia for
controlada e as relações mais próximas forem novamente possíveis.  É muito importante
que o trabalho social demonstre o que ficou de positivo neste momento de união de
esforços, de solidariedade e aponte a necessidade de reforço em políticas sociais. O debate
teve a mediação de Janice Salomão, e participação de Andréia Saul - FICAS, Franklin Felix
- ABONG e Benedito Nunes - Instituto Movimento pela Felicidade.  O CDDH-Petrópolis
acompanhou toda a live e traz para a instituição esta importante discussão e desafio.

     No dia 01/10/2020 aconteceu a 3ª
Reunião Ordinária do Conselho da APA
Petrópolis (NGI TERESÓPOLIS), do qual o
CDDH é membro, através do aplicativo Jitsi
Meet. Nessa reunião foi feita a
apresentação da proposta de
reestruturação dos assentos do CONAPA
Petrópolis com a apresentação das
organizações interessadas em compô-lo,
além de informes gerais e a criação de um
Grupo de Trabalho de Incêndios Florestais.
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16° ENCONTRO NACIONAL DO TERCEIRO SETOR

REUNIÃO CONAPA
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COMO RECUPERAR AS INTERRUPÇÕES DO DESENVOLVIMENTO
PESSOAL

      No dia 01/10, o CeMais – Centro Mineiro de
Alianças Intersetoriais, continuando seu ciclo de
debates e formações, levanta o debate “Como
recuperar as interrupções do desenvolvimento
social”, que afeta imensamente o público dos
projetos do CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS DE PETRÓPOLIS, que são crianças,
adolescentes e jovens oriundos da escola pública,
com grandes problemas para acessar tecnologia e
para conseguir acompanhar o que é disponibilizado
enquanto conteúdo.

REUNIÃO COM A PROCURADORIA GERAL DE DEFESA DO CIDADÃO
SOBRE LOCAIS DE MEMÓRIA

      No dia 01 de outubro, virtualmente, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão –
PFDC, responsável por dialogar e interagir com órgãos de Estado, organismos nacionais e
internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a
proteção e defesa dos direitos individuais indisponíveis, coletivos e difusos – tais como
dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, assistência social, acessibilidade, acesso
à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não
discriminação, alimentação adequada, dentre outros, convocou várias instituições para a
construção de uma pauta de atuação desta procuradoria a partir do Grupo de Trabalho
Memória e Verdade com o objetivo de atuar pela observância da Lei nº 9.140, de 1995
(Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos), da Lei nº 10.559, de 2002
(Comissão de Anistia) e da Lei  nº  2.528, de 2011 (Comissão Nacional da Verdade), bem
como pelo cumprimento das decisões internacionais em direitos humanos pelo Estado
brasileiro. A reunião foi bastante propositiva e contou com muitas instituições e relatos que
vão se organizar no plano apresentado na reunião de continuidade que ocorreu no dia 15 de
outubro, também virtualmente.

      As educadoras partilharam possibilidades e dificuldades e muitas das experiências
foram vivenciadas por nossa equipe na tentativa de garantir o vínculo e o estímulo
destas crianças e jovens.



      O Livmundi, lançou o Festival de Vida Sustentável
com várias atividades entre 03 e 09 de outubro.  No
primeiro dia do Festival, José Mujica e Noam Chomsky
encantam os que os assistem com palavras de
esperança, mas também de muita seriedade com
relação à sociedade de consumo, à forma de vida que
não conseguimos alterar e a necessidade de
mudanças imediatas nas cadeias produtivas e na
sociedade da acumulação. Momento de encantamento
com tanta sabedoria, mas de reflexão com tanto que
há pra transformar em realidade ainda neste mundo
para que ele consiga garantir a continuidade de vida e
dignidade para os seres humanos.
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LIVMUNDI - FESTIVAL DE VIDA SUSTENTÁVEL

      No dia 05 de outubro de 2020, o
CDDH se reuniu com representantes a
Gisele da Mitra e Evelin do Nis, para
definir como seria o questionário para a
realização do Censo da população em
situação de Rua em Petrópolis 2020.
Usamos como base o questionário
fornecido pelo Centro Pop e o formulário
suplementar 2 do MInistério do
Desenvolvimento Social.

REUNIÃO PARA ANALISAR O FORMULÁRIO PARA O CENSO
POP RUA

     No dia 7 de outubro a equipe do CDDH
participou de uma reunião online do
Conselho Municipal de Assistência Social -
CMAS. Durante a reunião foi aprovada a
ata/369 e aconteceu a apresentação da
Comissão de Direito e Fiscalização sobre
a Documentação já apresentada para o
exercício.

REUNIÃO CMAS



     No dia 08 de setembro a equipe do CDDH
participou junto ao CONAPA- APA Petrópolis  do
encontro da CT de Conservação da
Biodiversidade. A reunião tinha como pauta
apresentar a interação de dados de
biodiversidade a partir da plataforma SIGEO –
Sistema Integrado de Geoinformação do ICMBio.
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     No dia 07 de outubro o CDDH recebeu a visita da
Gestora Alessandra Aparecida de Oliveira Carneiros
Neumann indicada pelo CMDCA, Alessandra para
verificar a documentação dos projetos que receberam
recursos do CMDCA, e até do projeto que não utilizou
os recursos em virtude do início da pandemia.   Foram
apresentados documentos financeiros, evidências de
realização das atividades, listas de presença,
fotografias, relatórios, questionários aplicados aos
participantes dos projetos e foram respondidas as
perguntas da gestora. Importante processo de
monitoramento, avaliação e transparência na utilização
dos recursos destinados aos projetos sociais.

AUDITORIA PROJETOS CMDCA

REUNIÃO CONAPA

      No dia 08/10/2020 aconteceu a 20ª Reunião Plenária
Extraordinária do Comitê Piabanha através da
plataforma Meet. Nessa reunião foram feitos
esclarecimentos sobre o Processo que tramita no
TCE/RJ envolvendo o Comitê, sobre os ofícios recebidos
do INEA e a situação dos Contratos de Gestão com
entidades delegatórias no Estado do Rio de Janeiro,
além de tratar da Resolução CBH-PIABANHA, que fala
sobre a atualização dos valores do Plano de Aplicação
Plurianual do Comitê.

REUNIÃO COMITÊ PIABANHA

     Foi apresentado o Portal da Biodiversidade, que tem como objetivo disponibilizar
a sociedade  brasileira dados  e informações brasileira junto ao Ministério  do Meio
Ambiente e as Intuições a ele vinculada e também o Programa Nacional de
Monitoramento de Biodiversidade do ICMBio.



      No dia 08 de outubro, o Seminário Violações de direitos socioambientais no Brasil: uma
trajetória perigosa e trágica, organizado pela Cáritas MG e diversas outras instituições,
contou com a participação do representante da ONU, Marcos Orellana, além de entidades e
membros das comunidades atingidas por megaempreendimentos no Brasil, como
Brumadinho e Mariana em Minas Gerais. A instituição Cáritas reafirma o enfrentamento às
violações de direitos humanos e direitos socioambientais, e que o cenário atual do Brasil é
de regressão, desmantelamento dos órgãos de regulação e proteção ambiental e
descumprimento de leis. Os incêndios que acontecem no Pantanal e na Amazônia são um
risco para o equilíbrio ambiental do planeta e bilhões de seres vivos, comunidades
indígenas sendo expostas aos resíduos tóxicos, como os pesticidas, comunidades
pesqueiras atingidas pelo derramamento de petróleo na costa do Norte, Nordeste e
Sudeste, além do derramamento de rejeitos de minério no Rio Doce e Rio Paraopeba, MG:
estes fatos demonstram a injustiça socioambiental. 
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SEMINÁRIO: VIOLAÇÕES DE DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS NO BRASIL

      Nos dias 8 e 20 de outubro foram realizadas as reuniões mensais do FMCJS Sudeste e
como pauta a organização metodológica para o seminário anual do Fórum núcleo Sudeste.
Então, as reuniões têm acontecido de forma mais frequente no mês de outubro para que,
agora, de maneira remota, o seminário mantenha seu espaço de discussão sobre a justiça
socioambiental. Os quatro Estados que compõem este núcleo se preocupam em encontrar
meios de convergência de luta e resistência em relação à violação de direitos
socioambientais, tanto para que o público possa ter informações diretas, consistentes e
didáticas, quanto para que os próprios estados possam encontrar possíveis soluções e elos
de luta; alguns são os possíveis temas de discussão do núcleo Sudeste, como o Racismo
Ambiental e Megaprojetos. O seminário acontecerá, respectivamente, nos dias 18 e 19 de
novembro.

REUNIÃO FMCJS - NÚCLEO SUDESTE

https://youtu.be/Gl6B_14ow4s
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      No dia 08/10/2020 foi necessária a realização de uma reunião presencial com os
moradores do entorno da BR-040. A reunião aconteceu no estacionamento aberto do
Centro de Cidadania, sendo cumpridas todas as exigências de segurança quanto ao
Coronavírus. Foi falado sobre as novas ordens de demolição que vem sendo expedidas e
a falta de solução por parte do poder público para essas e as outras moradias que poderão
ser demolidas a qualquer momento. Os moradores decidiram cobrar da atual gestão da
Prefeitura um comprometimento com a demanda do Município nas tratativas de
Regularização Fundiária que não vem sendo cumpridas por parte do ente.

REUNIÃO COM MORADORES DAS COMUNIDADES DA BR-040

35 ANOS DO GRUPO TORTURA NUNCA MAIS



      No dia 09 de outubro, a comissão de fiscalização do
CMAS, que o CDDH faz parte, se reunião para análise
e deferimento das documentações das instituições que
estão inscritas no Conselho Municipal de Assistência
Social.
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REUNIÃO COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CMAS

      No dia 09 de outubro, a equipe do CDDH participou de uma entrevista online com as
candidatas a vereadoras pelo PSOL Petrópolis. Júlia  Casamasso. Thaís Paiva, Maiara
Barbosa e Cris Moura. As 4 mulheres se uniram em uma candidatura coletiva à Câmara
de Vereadores de Petrópolis. Durante a reunião elas falaram sobre suas propostas,
sobre o caderno de políticas públicas e como pretendem das voz às comunidades. Para
assistir à gravação da entrevista, clique na imagem.

ENTREVISTA A CANDIDATAS A VEREADORAS POR MANDATO
COLETIVO - COLETIVA FEMINISTA

      No dia 13 de outubro de 2020, a equipe
do CDDH-Petrópolis participou da reunião do
Fórum Estadual da Pop Rua. Os principais
pontos da reunião foram a falta de
atendimento do SAMU à população em
situação de rua, as questões de moradia e
ocupações para essa população e o
acompanhamento do Censo que será
realizado no Rio de Janeiro.

REUNIÃO FÓRUM ESTADUAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO
DE RUA

https://www.youtube.com/watch?v=thHQr8DavF8
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DO CDDH
DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA



      Nos dias 7, 14 e 21 de outubro, o núcleo da Região Sul do Fórum Mudanças Climáticas
e Justiça Socioambiental e entidades parceiras promovem  encontros chamados de Ciclo
de Diálogos, que terão como temas, respectivamente, “A crise hídrica”, os “Eventos
Climáticos e os Desastres Socioambientais” e “Mineração e Mudanças Climáticas” para
apresentar os desafios enfrentados em cada Estado do núcleo Sul e as práticas dos
movimentos sociais e o apresentar o que está acontecendo no Sul do país. Como em todo
o território brasileiro, em que se encontram frequentes violações dos direitos
socioambientais, como o desmatamento, a poluição atmosférica e das águas e a exposição
do solo, fenômenos estes provocados pela mineração com as mudanças climáticas no Sul
do Brasil, comprovam também o crescimento no estado de Santa Catarina em relação ao
desmatamento: estiagem, degradação de diversas populações e seres que vivem nas
águas e nas florestas, manguezais sofrendo degradação. É possível acompanhar a
discussão pelo canal do YouTube do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça
Socioambiental: FMudancasClimaticas.

      Nos dias 23 e 29 de outubro, a partir das demandas do núcleo Sudeste do Fórum,
tivemos reuniões com o núcleo RJ para possíveis soluções e organização das etapas do
seminário do FMCJS, núcleo Sudeste. Assim, as discussões estão voltadas para a escolha
de palestrantes, mística, mediadores, além de outras sugestões sobre o processo de
metodologia para o seminário. Todas as discussões do núcleo RJ estão sendo acolhidas
para serem levadas junto à metodologia do núcleo Sudeste.

“MUDANÇAS CLIMÁTICAS: O QUE ESTÁ ACONTECENDO NO
SUL DO BRASIL?”
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FÓRUM DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E JUSTIÇA
SOCIOAMBIENTAL, NÚCLEO RJ



      Nos dias 13 e 20 de outubro, a equipe do
CDDH se reuniu com a Casa da Cidadania,
Centro Pop, Nis, Consultório na Rua, Gabinete
da Cidadania, Mitra, Pastoral de Rua. Esse
encontro foi para fazer análise, alterações,
sugestões, complementos, correções, do
questionário que vai ser usado para a
realização do Censo da Pop rua no Município
de Petrópolis em 2020.

      Durante o mês de outubro as atividades dos jovens se mantiveram de forma
virtual, tivemos conversas individuais durante esse mês com 4 adolescentes e
tentamos outros contatos sem ter retorno. O Centro de Defesa dos Direitos
Humanos teve também a reunião com nosso parceiro da DKA onde
compartilhamos o trabalho
institucional. Durante esse mês a pareceria com o Sesc, teve uma pausa, mas,
retoma novamente neste mês de novembro.

PROJETO FLORESCER EM OUTUBRO
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REUNIÃO CENSO POP RUA



      No dia 16 de outubro de 2020, O CDDH, junto com o CRP (Conselho Regional de
Psicologia) e a Secretária de Assistência Social, instituições que compõem a comissão de
fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social, realizou uma visita na instituição
APAE. Essa visita foi para verificar se a instituição está dentro dos critérios de segurança
para retorno gradual das atividades durante o momento de Pandemia.

VISITA APAE
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      No dia 13 de outubro a DKA-Áustria realizou uma reunião virtual com parceiros do
Brasil para uma conversa sobre o Plano de Proteção à Criança e ao Adolescente e sobre
ações destas instituições durante o período de pandemia. Foi um momento de troca
bastante rico para todos os participantes.

 REUNIÃO DKA

      No dia 14 de outubro Carla de Carvalho,
coordenadora do CDDH, em nome do Conselho
Municipal da Criança e do Adolescente foi visitar a
Instituição Sal para a Terra, no Retiro. Os projetos
foram devidamente verificados, a documentação
averiguada e as atividades da instituição de apoio à
comunidade neste momento de pandemia foi
bastante impressionante.

VISITA A SAL PARA TERRA
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      No domingo, dia 11 de outubro, vários moradores da comunidade do Neylor
entraram em contato com a equipe do CDDH solicitando auxílio para um cavalo
que se encontrava em sofrimento há alguns dias. A equipe recebeu alguns vídeos
e solicitou suporte do Conselho Municipal de Meio Ambiente que prontamente
atendeu a solicitação explicando que a equipe da COBEA já tinha tentado chegar
ao local, sendo impedida e necessitando de amparo policial, o que aconteceu no
fim da tarde do domingo. Infelizmente o animal precisou ser sacrificado em virtude
das condições de saúde e outro animal que também estava no local foi apreendido.
A situação tomou conta de grupos de whatsapp e saiu nos jornais da cidade,
porém, a comunidade, assustada com a divulgação de vídeos e declarações de
tentativa de auxílio do animal, solicitou à equipe do CDDH que pedisse aos meios
de comunicação que não fizessem divulgação dos vídeos gravados pelos
moradores por medo de represálias. A solicitação de preservação da segurança
dos moradores foi garantida pelos jornais, que conhecem a realidade das
comunidades. Mas, a equipe do CDDH recebeu da direção do COMDEMA uma
negativa com relação à esta preservação, com duras críticas ao pedido de ajuda
sem a necessidade de identificação dos que a solicitaram. O CDDH ressalta que
em nenhum momento tentou se retirar da cobrança de auxílio dos equipamentos
públicos para a solução do problema e possível preservação da vida do animal,
mas que também se preocupa com a comunidade e com os moradores que
tentaram salvar a vida do animal, mas que precisam ainda conviver na comunidade
e ressalta ainda que não entendeu as repetidas mensagens recebidas com o texto:
“Se decidam !!! Querem ajuda do governo ou da milícia? Se todo mundo se
“posicionar” fica fácil. O problema é que todo mundo quer ser ajudado mas
ninguém quer arcar com as consequências.” E ainda: “Não sou política tampouco
miliciana, portanto quiserem ajuda, serão identificados as pessoas e os pedidos.” O
CDDH, entidade idônea, não tem nenhuma ligação partidária, embora esse seja
direito de seus membros e não tem qualquer ligação com a milícia ou com
qualquer tipo de crime, embora seus colaboradores residam em comunidades de
periferia onde é realidade a convivência grupos em conflito com a lei. Ressalta
ainda que até mesmo as forças de segurança garantem sigilo a qualquer situação
que possa colocar em risco a vida de denunciantes. Da mesma forma que a equipe
da prefeitura teve sua vida resguardada pela equipe de segurança, a solicitação foi
feita para a garantia dos moradores. Infelizmente a situação tomou proporções não
imaginadas, mas com a boa vontade de meios de comunicação que respeitam a
vida e compreendem as relações que existem nas comunidades, a solução foi
resolvida sem uso político dos vídeos produzidos para a denúncia da situação.

SOCORRO AO CAVALO NA COMUNIDADE DO NEYLOR
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     No dia 14 de outubro o Mandato do Deputado Federal
Marcelo Freixo fez uma plenária aberta para a discussão
das Emendas Parlamentares a serem propostas pelo
mandato em socorro a situações de emergência e fomento
de políticas públicas. A reunião foi bastante importante para
a demonstração de emendas já destinadas e de recursos a
serem destinados neste ano de 2020.

PLENÁRIA MARCELO FREIXO

     A atividade encerra a Formação realizada pela Abong, UFABC e Fundação Friedrich Ebert, ocorrida
entre 04/08 e 20/10/2020, que reuniu mais de 1.000 cursistas. O evento de encerramento foi aberto e
contou com os debatedoras/es: Juliane Cintra, pela Abong; Christoph Heuser, pela Fundação Friedrich
Ebert; Tatiana Berringer, pelo Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil e
pela UFAB; Mônica Hirst, Dra. em Estudos Estratégicos Internacionais; A mediação será realizada por
Sheila Carvalho, Advogada especialista em Direitos Humanos. O ponto principal desta discussão é:
Construção de novas gramaticas de emancipação, construção de uma cidadania global.

AULA PÚBLICA: DESAFIOS E AGENDAS DO MUNDO EM
TRANSFORMAÇÃO



     No dia de 14 de outubro de 2020 tivemos mais um encontro com a Rede da Terra do
Futuro, nesta ocasião tivemos uma dinâmica onde compartilhamos nossos analise de
contexto territorial por países (Chile, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai,
Equador) dentro do contexto do COVID e como nos reinventamos e enfrentamos cada dia
essa situação no meio de nossos trabalhos, logo voltamos para uma socialização onde
compartilhamos para todos o que foi discutido nos grupos de trabalho. Nesta discussão
foram colocados temas sociais, ambientais e políticos.

ASSEMBLEIA TERRA DO FUTURO
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     No dia 22 de outubro, via app meet, o CDDH participou
da reunião realizada pelo Movimento Nacional de Direitos
Humanos. Neste encontro, foi discutido sobre a
participação do MNDH dentro do Comitê Nacional de
Defensores e Defensoras de Direitos Humanos.

REUNIÃO MNDH

     Reunião extraordinária do CMAS para
a mudança da presidência da Sociedade
Civil do Conselho. Tivemos a saída da
Gisele, representante da Mitra, sendo
substituída por Rosângela Stumf. Para o
lugar de Rosângela, que era a 2ª
Secretária, foi indicado Rogério,
representante da Mitra Diocesana.

REUNIÃO CMAS



     No dia 16 de outubro de 2020, a equipe do CDDH
conversou, através de uma vídeo-chamada, com os
moradores da Vila Popular. Tivemos a oportunidade de
passar para um grupo de moradores os andamentos
relativos à instalação e a regularização da energia elétrica
na Comunidade. Estamos acompanhando junto à Enel, em
parceria com o MPF, para que seja feito o quanto antes, já
que esse é um requisito para a Regularização Fundiária da
Comunidade. Além disso, tratamos de questões internas da
Comunidade e passamos alguns outros informes.

     No dia 21 de outubro a equipe do CDDH participou da palestra on line “Conhecendo
Ferramentas e Dados sobre Incêndios Florestais” organizada pelo Comitê Piabanha. A
palestra faz parte do Plano de Capacitação para 2020 e foi apresentada por Yuri Tomas
Martins. A palestra trouxe insumos para incentivar a coleta de dados das ocorrências e
apresentou os resultados dessa estratégia, como a emissão de carbono por municípios, a
real extensão dos danos causados pelas  queimadas e  seus pontos de maior incidência.

PALESTRA SOBRE INCÊNDIOS - COMITÊ PIABANHA
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CHAMADA MORADORES VILA POPULAR

     No dia 13 de outubro de 2020, aconteceu mais uma reunião entre o Grupo Pró- Memorial
e o Ministério Público Federal. O objetivo da reunião é dar andamento aos trâmites
necessários para desapropriação e transformação da casa conhecida como “ Casa da
Morte” que fica em nossa cidade. Está sendo feita uma campanha para arrecadação do
valor necessário para desapropriação da Casa da Morte e o Grupo Pró Memorial vem se
engajando nessas questões. O CDDH acompanha  a situação da Casa desde 2010 e  faz
parte do Grupo Pró-Memorial desde sua criação.

REUNIÃO MPF - CASA DA MORTE



    No dia 26 de outubro de 2020, a equipe do CDDH
participou da reunião mensal do Conselho Comunitário
de Segurança - CCS. Foram pautados assuntos como: o
aumento do número de pessoas em situação de rua na
Praça de Correas, aumento de construções irregulares,
grande circulação de crianças fazendo o serviço de
"avião" na entrega de drogas nas comunidades. Além
disso, a comandante da PM falou sobre o incidente no
Carangola, os policiais estão em serviço administrativo e
sendo investigados pela corregedoria pela sua ação
truculenta.

19

REUNIÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA

    No dia 27 de outubro de 2020, a equipe do
CDDH participou da reunião mensal da
Organização da Romaria da Terra e das Águas.
O principal assunto da reunião foi a divulgação
da Romaria e como melhorar as estratégias de
comunição.

REUNIÃO ROMARIA DA TERRA



      No dia 29 de outubro, o CDDH acompanhou a Live: Artistas abraçam o
Pantanal, na qual diversas pessoas públicas, atores e celebridades cederam suas
vozes para dar visibilidade ao crime ambeintal que vêm acontecendo em grande
escala com o Pantanal Brasileiro.

ARTISTAS ABRAÇAM O PANTANAL
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      Nos dias 29 e 30 de outubro, o CDDH acompanhou a Live de comemoração
dos 35 anos do Grupo Tortura Nunca Mais. Foram dois dias de Live com assuntos
extremamente importantes. As lives foram gravadas e estão disponíveis no
facebook e no youtube do Grupo Tortura Nunca Mais.

LIVE DE COMEMORAÇÃO: 35 ANOS DO GRUPO TORTURA NUNCA MAIS



     Durante o mês de outubro o
CDDH contou mais uma vez com
a solidariedade dos
companheiros que acompanham
a instituição. Foram doadas
fraldas para uma senhora idosa
que estava necessitando e
também doações de vários itens
para uma família com
necessidade.

Gratidão!

     Durante o mês de ouubro, a equipe do CDDH manteve contato com os jovens
do Projetos Resistir de diversas comunidades. Além da interação nos grupos de
whatsapp, a equipe realizou chamadas de vídeo e voz com os jovens.

CONVERSA COM JOVENS DO PROJETO RESISTIR
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CDDH SOLIDÁRIO



     O CDDH Petrópolis lançou um vídeo em apoio à campanha Raízes Para o
Futuro da DKA. Para conferir o vídeo, clique na imagem abaixo:

#RAÍZESPARAOFUTURO
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Clique na imagem para assistir.

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. Para entrar no grupo
basta clicar na imagem ao lado!

GRUPO NO WHATSAPP - OPORTUNIDADES DE
TRABALHO EM PETRÓPOLIS

https://www.youtube.com/watch?v=VgcZTe2KQlw
https://chat.whatsapp.com/EbHSG7tU3rfFfZ4W8MFuNG


OUTUBRO: DATAS IMPORTANTES
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PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E O ISOLAMENTO
SOCIAL

A partir do dia 17/03:
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      Um dos grupos mais afetados pela pandemia e,  principalmente, pelo isolamento
social será o grupo dos trabalhadores autônomos. Pensando em como diminuir esses
danos e garantir ao menos o básico a essa parte da população mais prejudicada, o CDDH
Petrópolis lançou a seguinte campanha:
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       Além disso, a parcela da população que mais tem seus direitos violados é a
população em situação de rua, e isso piora gravemente durante uma pandemia. Sendo um
grupo de alto risco, a população em situação de rua ainda perde acesso a restaurantes
que lhes doavam comida por conta do isolamento social; também não podem utilizar os
bebedouros municipais, que foram fechados para conter a propagação do vírus.
          Com isso, o CDDH Petrópolis, que possui uma longa caminhada lado a lado com a
população de rua, lançou a campanha em conjunto com algumas instituições parceiras
para que ao menos o básico seja mantido à Pop Rua.



   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 1000 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


Pois é! Ser professor! Ser quem professa!
Não é de uma oficina que se trata.
Pois trata-se de vida, de promessa

cumprida passo a passo e que desata
a luz e o bom sabor, não prega peça.

É o sonho de tornar um paraíso
o chão e a convivência, em cada data

do longo calendário. É preciso
somar suor e sonho, sem bravata,

e reforçar pra dor e por sorriso!

CANTINHO DA POESIA
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Ser Professor

- J. Thomaz Filho -

É sempre reinventar-se! Bom à beça!...
Viver, testemunhar, ser luz e aviso!



CANTINHO DA HISTÓRIA - NOVEMBRO

4 DE NOVEMBRO
1922 - O arqueólogo britânico Howard Carter descobre o túmulo do faraó egípcio Tutankamon.

1512 - As pinturas de Michelangelo no teto da Capela Sistina são exibidas ao público pela primeira vez.

1 DE NOVEMBRO

29

1934 - Morre no Rio de Janeiro o cientista Carlos Chagas, médico e sanitarista que descobriu o protozoário
causador da Doença de Chagas.

8 DE NOVEMBRO

1964 - Morre aos 64 anos, a poetisa brasileira Cecília Meireles. Ela foi a primeira mulher a ter um livro
reconhecido pela Academia Brasileira de Letras.
1989 - O muro de Berlim, que dividia a Alemanha em Ocidental e Oriental, é derrubado. A queda do muro
passa a ser um dos marcos do fim da Guerra Fria. A unificação oficial do país acontece no ano seguinte.

 9 DE NOVEMBRO

1909 - Os Estados Unidos instalam no Havaí a base militar de Pearl Harbor.

11 DE NOVEMBRO

1906 - O brasileiro Santos Dumont pilota o 14-Bis no primeiro voo público em aeroplano e supera o recorde
mundial de voo.

12 DE NOVEMBRO

1507 - Leonardo Da Vinci é contratado para pintar o quadro futuramente conhecido como a Mona Lisa.

3 DE NOVEMBRO

1913 - O canal do Panamá, na América Central é aberto para ligar os oceanos Atlântico e Pacífico.

17 DE NOVEMBRO

1993 - Líderes da África do Sul aprovam uma nova constituição democrática, que dá o direito ao voto para os
negros do país.

18 DE NOVEMBRO

1930 - É criado o Ministério da Educação no Brasil.

14 DE NOVEMBRO

1889 - Proclamação da República no Rio de Janeiro pelo marechal Deodoro da Fonseca. É o começo de um
regime democrático no Brasil.
1989 - Fim do 1º turno das primeiras eleições presidenciais diretas no Brasil: Fernando Collor e Lula vão para
o 2º turno.

15 DE NOVEMBRO



1695 - Zumbi, o líder negro do quilombo dos Palmares, é derrotado e morto pelas tropas do
bandeirante paulista Domingos Jorge Velho.

1930 - É criado o Ministério do Trabalho no Brasil.

1967 - Atletas negros americanos decidem boicotar os Jogos Olímpicos de 1968.

1985 - O cometa Halley cruza a Terra pela segunda vez no século XX.

SE INSCREVA NO NOSSO CANAL NO YOUTUBE:

20 DE NOVEMBRO

30

21 DE NOVEMBRO

23 DE NOVEMBRO

27 DE NOVEMBRO

Clique aqui!

https://www.youtube.com/cddhpetropolis

