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    A Live aconteceu pelo Youtube no dia 03/08 e trouxe a tona situações bem preocupante com
relação a violação de direitos humanos e direitos constitucionais no que diz respeito a
população em situação de rua. 
Foram levantadas situações tais como:
    • desaparelhamento dos equipamentos de atenção a pop rua. 
    • falta de recursos humanos e financeiros 
    • aumento nos casos de mortes por homicídio
    • retirada constante dos locais com uso de violência 
    • aumento no numero da presença de mulheres em situação de prostituição e de rua 
    • circulação de adolescentes gravidas nos grupos
    • retiradas a partir de ordens judiciais de crianças de seu meio familiar.
  Foram também feitos alguns levantamentos que apontam que dos 853 municípios do estado,
11 municípios acolhem 70 % da população em situação de rua sendo o município mais próximo
de Petrópolis, Juiz de Fora  o terceiro colocado.

    No dia 18 de agosto a equipe do CDDH participou do GT do MPF para tratar de novos
passos na Regularização Fundiária da Comunidade São João Batista.
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CAPACITAÇÃO - DIREITOS HUMANOS E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO
DE RUA EM FRENTE AO COVID - 19

REUNIÃO GT MPF- COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA



     Debate mediado pela Educadora Popular Rafaela Dornelas (PACS), também é
integrante do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social – RJ e Sudeste, junto às
convidadas Aline Martins (RJ – Coletivo Martha Trindade), Simone Lourenço (PE – Fórum
Suape), Isabel Padilla (Equador – Past. Soc. Vicariato Apostólico de Esmeraldas) e Cris
Faustino (CE – Instituto Terramar).  Durante o debate promovido pelo Instituto PACS sobre
racismo ambiental foi dito o que é o racismo e como sua forma ostensiva ou dissimulada,
ataca, humilha e mata pela cor da pele. Ao longo das falas vê-se que o racismo ambiental
é um modelo econômico e político baseado na comercialização e na exploração
desenfreada da natureza; tudo isto produz danos, contamina o ar, o solo e as fontes de
água e perda da biodiversidade e os benefícios desse extrativismo vão para grandes
empresas e seus lucros. O racismo estrutural que o Estado exerce nestes territórios é uma
das causas para que os povos destes locais não avancem no exercício de seus direitos
sociais, políticos, econômicos e ambientais; também viola os direitos humanos e coletivos
das comunidades afetadas, destruindo seus modos de vida e economias tradicionais,
como as comunidades pesqueiras, ribeirinhas, quilombolas, indígenas e suas relações
ancestrais com a Natureza, tornando-as dependentes dos mercados externos. Os
habitantes tentam viver em um ambiente em que a saúde e os meios de subsistência são
afetados, onde a vida se torna uma ameaça, onde seus rios estão contaminados, fazendo
com que impeça a comunidade pesqueira, por exemplo, de sobreviver da comercialização
pela pesca, e até mesmo privando de sua própria alimentação. Tudo isso gera poluição,
problemas de saúde, desintegração familiar, desmatamento e violência, forçando a
população a viver em condições de exclusão e pobreza extrema.

     Nos dias 3 e 19 de agosto, a equipe do CDDH 
 participou de reuniões do Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS.
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REUNIÕES CMAS

CICLO DE DEBATES #MULHERESTERRITÓRIOSDELUTA, COM O
TEMA "RACISMO AMBIENTAL EM CONTEXTO DE MEGAPROJETOS”



      No dia 13 de agosto, quinta-feira, a equipe do CDDH entrevistou o pré-candidato a
vereador, Pedro Fernandes.  As perguntas foram relacionadas às suas motivações para
se candidatar, aos enfrentamentos diante da dificuldade de mobilidade na cidade, à
políticas para população LGBTQI+, trabalho e renda, entre outros temas.   A entrevista
está disponível no youtube do CDDH, assim como a de outros entrevistados que se
interessaram em conversar com o CDDH a partir do Caderno de Políticas Públicas
lançado pela instituição em junho deste ano. Clique em cima da foto para ser
redirecionado a entrevista no youtube.

      O CDDH, a pedido do Ministério Público Federal, participou da reunião do Grupo de
Trabalho da Comunidade do Alcobacinha no MPF. A intenção era que o CDDH
prestasse assessoria à Comunidade que está passando por um processo judicial para
retirada de algumas moradias por conta do risco de rolamento de uma pedreira.

6

REUNIÃO COM MPF E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA
SOBRE MORADORES DO BAIRRO ALCOBACINHA

CONVERSA COM O PRÉ-CANDIDATO A VEREADOR
PEDRO FERNANDES

https://www.youtube.com/watch?v=YWbPFXCVa8o


      No dia 14 de agosto a equipe do CDDH participou de uma reunião com o pré-
candidato a prefeito Yuri Moura, o foco principal do debate foi o caderno de políticas
públicas publicado pelo CDDH-Petrópolis. Depois de lançado, o plano de governo será
postado no site do CDDH.
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CONVERSA COM O PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO YURI MOURA

      O CDDH participou de mais uma reunião do Grupo de Trabalho do Ministério Público
Federal enquanto assessoria da Comunidade Vila Popular. A comunidade segue na luta
para sua regularização fundiária, e aos poucos os serviços essenciais já estão sendo
regularizados.

REUNIÃO COM MPF SOBRE A VILA POPULAR

      No dia 12 de agosto, a equipe do CDDH Petrópolis participou da reunião de
coordenação da Romaria da Terra e das Águas, o principal propósito foi conversar como a
equipe faria para continuar divulgando a Romaria, que foi transferida para junho de 2021,
mesmo durante a pandemia.

REUNIÃO ROMARIA DA TERRA E DAS ÁGUAS

https://www.facebook.com/memoriaindigena/videos/701800960667922
https://www.facebook.com/memoriaindigena/videos/701800960667922
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DO CDDH
DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA



LEONARDO BOFF: "O COVID-19 NOS FAZ DESCOBRIR ESPÍRITO
NO COSMOS, NO SER HUMANO E EM DEUS"

LIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR
NA PROMOÇÃO DO DIREITO À MORADIA DIGNA

      No mês de julho, O CDDH abriu as inscrições para a segunda turma do Curso sobre o
ECA online. Clique na foto para ser direcionado ao formulário de inscrição:

 Leia o texto publicado pelo Leonardo Boff
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Clique na foto para ler o texto

14 ANOS LEI MARIA DA PENHA

      No dia 7 de agosto, completou-se 14 anos da
Lei Maria da Penha, com isso, a equipe do CDDH
Petrópolis promoveu uma roda de conversa online
com outras entidades e com mullheres das
comunidades nas quais o CDDH trabalha

Clique na imagem para saber um pouco do que rolou no bate-
papo e links de livros, sites e documentários que foram

indicados.

http://cddh.org.br/assets/docs/texto%20covid%20leonardo%20boff.pdf
http://cddh.org.br/assets/docs/14anosmariadapenha.pdf


      No dia 20 de agosto o CDDH participou da reunião extraordinária do CONAPA
que foi convocada com o objetivo de conversar com os conselheiros da APA
Petrópolis a respeito do Regimento Interno e o funcionamento do NGI- Núcleo de
Gestão Integrada de Teresópolis. Leandro Goulart (Chefe do Núcleo Gestão
Integrada - ICMBio Teresópolis), fez a leitura do Regimento Interno,
contextualizando O Núcleo de Gestão Integrada (NGI)-ICMBio Teresópolis. Por
ultimo foram trazidas ideias para serem discutidas dentro do NGI: Coordenação de
Monitoramento da Gestão; Coordenação de Proteção e Emergência Ambiental;
Coordenação de Licenciamento Territorial; Coordenação de Gestão do
Conhecimento; Coordenação de Uso Público Negócio e Serviços Ambientais.

      Nos dias 21 e 22 de agosto aconteceu o Seminário: Educação em tempos de
Pandemia. A discussão teve dois temas em foco educação pública no contexto da
pandemia (Fundeb, Ensino remoto e calendário) e os Ataques à educação pública
no Rio de Janeiro para isso se teve a participação de Silvana Louzada (IFRJ),
Rosimar Silveira Pinto (SEPE) Fabiana Amorim (Juntos - representando a
mobilização dos estudantes) e no segundo dia Maria Angélica Coutinho (UFRRJ),
Alessandra Nicodemos (UFRJ/Fórum PEJA), Renata Gama (ASDUERJ/FOSPERJ)
e Thaís (Regional III - SEPE). Foram mais de 40 pessoas participando desta
discussão e o Centro de Defesa dos Direitos Humanos não podia faltar.

REUNIÃO CONAPA

SEMINÁRIO EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA
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      Estavam presentes os representantes do Fórum Nacional, núcleo RJ (IBASE,
CDDH Petrópolis), núcleo MG (Caritas) e núcleo ES (FASE/ES). Discutir documento
com as perspectivas do FMCJS até o ano que vem, acolhendo o sul, sudeste e
nordeste: este ano não é possível prever encontro presencial, então são apontadas 
perspectivas de fazer o Encontro Regional como sempre acontece, mas agora em
remoto, no limite de outubro: desafios maiores por estados e como estão sendo
enfrentados (reação e alternativas) e pontos em comum.  No núcleo ES - FASE e MPA
têm representado o FMCJS no ES, em articulação (MPA está bastante concentrado na
produção e distribuição de alimentos); além disso, de 1 a 7/9 o VI Seminário da
Campanha “Nem um Poço a Mais”, problematizando a expansão do petróleo, e a IV
Semana Sem Petróleo, com alternativas de transição para uma civilização pós
petroleira. O núcleo MG - participou de atividade do PACS acerca de comunidades
atingidas pela mineração; além disso nos dias 1, 8 e 15/9 será de  Seminários na Bacia
do rio Doce: com Ministério Público, atingidos e a Universidade, retomando o Fórum do
rio Doce. No núcleo SP - em articulação com o Vale do Ribeira (povos e comunidades
tradicionais). Finalmente, núcleo RJ - para além da formação em clima e cidade, CPI
das enchentes, racismo ambiental, NewDeal, também há contribuições em atividades
em construção com Rede Waterlat um ciclo de debates de 3 encontros sobre água e
cidades; e 5/9 Greve Mundial pelo Clima – racismo ambiental e Amazônia. O núcleo
Nacional se prepara para o Encontro Regional sudeste.

REUNIÃO DO FÓRUM DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E JUSTIÇA
SOCIAL NÚCLEO SUDESTE
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     O Dialogo contou com a presença de mais de 130 participantes de 8 países para
debater as estratégias e narrativas possíveis para tratar do tema das queimadas na
região amazônica e também no cerrado e pantanal. O Encontro contou com dois
painéis de fala feitos por:  Ane Alencar – Diretora de Ciência do IPAM,  Lori
Regattieri – Dialogo Brasil - Acompanha pesquisas sobre as queimadas. E logo
continuou com uma rodada de experiências de pessoas, fotógrafos, jornalistas e
entidades que trabalham no Brasil, Perú, México, Colômbia, Guatemala, Argentina e
Bolivia. A rede formada irá provocar campanhas sobre o tema, trazendo sempre
atualizações desde a ponta por quem vivência a problemática dia a dia.
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2° ENCONTRO DE JORNALISMO AMBIENTAL

CDDH SOLIDÁRIO

     A equipe do CDDH agradece à todos que
contribuem nas nossas campanhas de solidariedade.
Mais uma vez, com muita rapidez conseguimos
arrecadar uma grande quantidade de fraldas para 
 uma idosa que estava precisando.

PLENÁRIA DO MANDATO DO VEREADOR REIMONT
     A equipe do CDDH participou no dia 20 de agosto da plenária do mandato do
vereador Reimont



     No dia 18 de agosto a equipe do CDDH participou
da reunião do GT de comunicação da campanha
Despejo Zero, foram discutidos os posts que estavam
sendo publicados e a formação de um boletim com
todas as atividades da campanha.

REUNIÃO GT DESPEJO ZERO

CARTA CONVOCATÓRIA ROMARIA DA TERRA E DAS ÁGUAS

Clique na imagem e leia a carta
convocatória para a Romaria da

Terra e das Águas
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REUNIÃO COM A PRÉ-CANDIDATA A VEREADORA LORENA
LABANCA

     No dia 12 de agosto a equipe do CDDH participou de uma reunião com a pré-candidata
a vereadora Lorena Labanca, a principal pauta foi o caderno de políticas públicas
publicado pelo CDDH. Clique na imagem para ser redirecionada a entrevista.

http://cddh.org.br/assets/docs/Carta%20Corrigida.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uxAGFo4nS9o


     No dia 05 de agosto a equipe do CDDH participou de uma reunião com o pré-candidata
a prefeita Lívia Miranda, o foco principal do debate foi o caderno de políticas públicas
publicado pelo CDDH-Petrópolis. Depois de lançado, o plano de governo será postado no
site do CDDH.

REUNIÃO COM A PRÉ-CANDIDATA A PREFEITA LÍVIA MIRANDA
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     No dia 07 de agosto a ABONG realizou virtualmente a reunião do seu conselho diretor,
reunindo as coordenações de todos os estados e informando as ações ampliadas, projetos
e campanhas.  O encontro durou o dia inteiro e contou com muita troca de experiência,
resistência, esperança e cuidado.   Os Conselhos de cada Estado prepararam,
antecipadamente, materiais sobre as instituições, as articulações e as ações estaduais ou
regionais para serem apresentadas neste momento de comunhão de informações.

CONSELHO DIRETOR ABONG



     O CDDH-Petrópolis participou da semana da população em situação de rua promovida
pelo Fórum Regional da População em Situação de Rua, da qual a instituição faz parte.
Segue a programação abaixo e todas as lives estão disponíveis na página do facebook do
Fórum. Clique na foto para ser redirecionado ao evento gravado.

SEMANA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
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https://www.facebook.com/Forumpopruario/videos/502458014044137/
https://www.facebook.com/Forumpopruario/videos/752155815544174/
https://www.facebook.com/Forumpopruario/videos/714745812714967/


    Na abertura da Semana de Luta da População em Situação de Rua organizada
pelo Fórum Permanente sobre População Adulta em Situação de Rua – RJ a discussão foi
sobre Direitos Humanos: O fenômeno da situação de rua no capitalismo realizada na
Segunda-feira, dia 17/08, de 17h às 19h e contou com os Palestrantes:Leonardo Boff,
teólogo, escritor, filósofo e professor universitário, Presidente do Centro de Defesa dos
Direitos Humanos de Petrópolis, Dario Sousa e Silva, sociólogo, Pesquisador e professor
do Instituto de Ciências Sociais da UERJ; Márcia Gatto, coordenadora da Rede Rio
Criança e da Campanha Nacional Criança Não é de Rua, Doutora em Políticas Públicas e
Formação Humana (UERJ). Integrante da Comissão dos Direitos da pop rua do CNDH.O
debate trouxe detalhes importantes sobre a questão do fenômeno da população em
situação de rua, que não tem data de início e não foi inventado pelo capitalismo, mas
resignifica e amplifica seus danos à sociedade.
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ABERTURA DA SEMANA DE LUTA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO
DE RUA

https://www.facebook.com/Forumpopruario/videos/306818737054781/
https://www.facebook.com/Forumpopruario/videos/942536392824509/


     Durante a pandemia, a equipe do CDDH têm mantido contato com os moradores das
comunidades assistidas. Procurando saber suas demandas e atendê-los da melhor
maneira possível.

CDDH NAS COMUNIDADES
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     A equipe do CDDH acompanhou um debate promovido pela ABONG em suas terças
Jurídicas com o tema: a reforma Tributária e o imposto sobre Serviço (ISS), a discussão
aconteceu pelo youtube da instituição.

ABONG: TERÇAS JURÍDICAS



     No mês de agosto contamos com pouca participação dos jovens, o que tem
sido muito desafiador, pois durante os meses a adesão vai oscilando, sendo a
pandemia  um grande fator e o acesso escasso à internet, uma realidade para a
maioria dos jovens que participam do projeto. Durante as atividades temos a
participação de 10 jovens no total. Temos trabalhado alguns temas relacionados à
Sociedade, Cidadania, Gênero para reflexão e o formulário do Google é a
ferramenta utilizada para o retorno das atividades. Este mês trouxemos o vídeo
“Um sonho impossível?”, que reflete sobre a Cultura do Machismo e como ela
afeta não somente as mulheres. Trouxemos também como reflexão o tema da
violação do Direito a Educação pelo  curta metragem “Vida Maria” e ele traz
algumas reflexões sociais sobre o trabalho Múltiplo da Mulher vida.  O retorno das
respostas dos jovens foi bem interessante. Continuando com a parceria com a
Alexandre - SESC Quitandinha, a reflexão sobre sociedade tem acontecido de
forma individual, forma livre e dessa forma conseguimos aprofundar sobre outros
temas de interesse dos jovens. Em um desses encontros individuais alguns jovens
trouxeram um pouco sobre um Anime e fizemos algumas provocações
relacionadas às temáticas já discutidas como gênero, sociedade e direitos. No
último encontro ,tivemos uma conversa sobre tabus das roupas, foi uma conversa
muito enriquecedora e os dois jovens presentes colocaram seus pontos de vista
sobre o que era roupa de homem e mulher. Um deles trouxe até um pouco de
história sobre as vestimentas, o que fez do debate um momento bastante
interessante e agradável.

PROJETO FLORESCER
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     No dia 27 de agosto, a equipe do CDDH participou de uma
reunião online com a equipe do Centro Pop de Petrópolis. A
principal pauta da reunião foi como o CDDH pode apoiar as
ações do Centro Pop e como está a questão da população em
situação de rua durante a pandemia. O Centro Pop diz, sem
muita certeza, que há cerca de 150 moradores em situação de
rua na cidade. Como não se sabe quão próximo é esse
número da realidade, a ideia é que aconteça um trabalho
conjunto das instituições para que um novo censo e
mapeamento desses usuários seja feito.

REUNIÃO COM EQUIPE DO CENTRO POP
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     No dia 28 de agosto, o CDDH participou
da reunião de organização final do Grito dos
Excluídos 2020. Foi discutido como seria a
mobilização do ato e quais lives teriam e em
que horários. As tarefas foram divididas entre
as instituições que fazem parte da
organização.

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DO GRITO DOS EXCLUÍDOS

     Espiritualidade na Ação. Muito importante
debate que envolve espiritualidade, sem viés
de qual a vertente religiosa, debatendo a
ação como ato de religiosidade e não a
palavra em si. A ação como base para a
demonstração da fé, do amor, do respeito e
da comunhão.

LIVE NO BLOG DO EDUARDO MOREIRA

    A equipe do CDDH participou das
primeira e da segunda plenárias Fora
Bolsonaro. Várias organizações fazem
parte da plenária.

PLENÁRIA FORA BOLSONARO



REUNIÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE
SEGURANÇA

     É com grande pesar que a equipe do
CDDH recebe a notícia do falecimento de
Dom Pedro Casaldáliga! Que possa
descansar em paz! "A Prelazia de São Félix
do Araguaia (Mato Grosso, Brasil), a
Congregação dos Missionários Filhos do
Imaculado Coração de Maria (Claretianos) e
a Ordem de Santo Agostinho (Agostinianos)
comunicam o falecimento Dom Pedro
Casaldáliga Pla, CMF, Bispo Emérito da
Prelazia de São Félix do Araguaia (Mato
Grosso) e Missionário Claretiano, ocorrido
neste  dia 08 de agosto de 2020, sábado, às
9:40 horas (horário de Brasília), na cidade de
Batatais, estado de São Paulo, Brasil."

     No dia 31 de agosto, a equipe do CDDH participou da
reunião mensal do Conselho Municipal Comunitário de
segurança. Os órgãos de segurança informaram os dados
mais importantes em relação a questão da segurança do
município.
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LUTO - DOM PEDRO CASALDÁLIGA PLA

"No final do meu caminho me dirão:
- E tu, viveste? Amaste?
E eu, sem dizer nada, abrirei o
coração
cheio de nomes” 

- Dom Pedro Casaldáliga

     No dia 31 de agosto, a equipe do CDDH
participou de uma live sobre a Visibilidade Lésbica. A
live aconteceu pelo canal do youtube da SEDESE.

LIVE: VISIBILIDADE LÉSBICA, DESAFIOS,
LUTAS E CAMINHOS



ATO PÚBLICO VIRTUAL PLURIPARTIDÁRIO EM DEFESA
DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS

     No dia 27 de agosto, a equipe do CDDH participou de um ato virtual promovido
pelo Congemas em defesa do SUAS - Sistema Único de Assistência Social -, com
o intuito de intensificar a mobilização de parlamentares federais para a assinatura
de requerimento de um Projeto de Lei que prevê um Plano Emergencial SUAS.
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     O CDDH participou de um ato online em defesa das famílias do Acampamento
Quilombo Campo Grande, contra o despejo criminoso e violento na área em plena
pandemia. Resistência e solidariedade aos companheiros e companheiras Sem
Terra que seguem na luta contra o despejo.

SOLIDARIEDADE AO ACAMPAMENTO QUILOMBO CAMPO GRANDE



     No dia 6 de agosto, a coordenadora do CDDH, Carla de Carvalho, foi convidada
para participar de um bate-papo pelo facebook de Gabriel Abrão, no quadro Fiquei
Sabendo. O tema do dia foi Direitos Humanos.

FÓRUM PERMANENTE DE PÓS-HUMANISMO E
DEFESA DOS ANIMAIS

     No dia 25 de agosto, a equipe do CDDH participou de um evento virtual
promovido pela EMERJ, um Fórum Permanente de Pós-Humansmo e Defesa dos
Animais.
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PARTICIPAÇÃO EM CONVERSA SOBRE DIREITOS HUMANOS



     Neste mês a equipe do CDDH trabalhou em conjunto com a do CAPS em alguns
atendimentos gerais. 

LIVE UNIFICADA - 100.000 MORTOS PELA COVID 19

    No dia 7 de agosto, a equipe do CDDH participou de uma live unificada com
várias entidades e movimentos sociais em repúdio a forma do governo brasileiro
de lidar com a pandemia da COVID-19, deixando o país chegar a mais de 100 mil
mortos.
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ATENDIMENTO GERAL EM CONJUNTO COM O CAPS

     No dia 7 de agosto, a equipe do
Consultório na Rua realizou testagem
rápida de HIV, Sífilis e Hepatite nos
usuários da população em situação de
rua. A equipe do CDDH acompanhou de
perto a ação.

ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO
DO CONSULTÓRIO NA RUA



    Trabalhar no CDDH é sempre um desafio muito grande. Nossas contradições
enquanto pessoa, enquanto criação que tivemos e nossa intenção e formação em
tentarmos a cada dia nos comportarmos de maneira melhor significa muito
trabalho e desgaste interno. Não é fácil tentar todo dia se desvencilhar de
preconceitos, de estigmas, de generalizações para cumprir algo que temos que
defender para atuar profissionalmente que é o amor incondicional.  Várias vezes
choramos juntos, isolados ou abraçados. Choramos quando uma casa ameaça a
cair, quando um cachorrinho de nossos companheiros da rua chega atropelado e
eles se ajoelham aos nossos pés pedindo ajuda, quando nosso projeto com a
população em situação de rua acabou e quando perdemos companheiros de
convivência. Não é fácil em nenhum destes momentos se parecer forte. Em todos
eles sentimos fraqueza, desânimo, incompetência e tantos outros sentimentos
misturados.  Mas, como a Góia, uma de nossas diretoras, fala: "Lutar pelos
Direitos Humanos é mais PERDER do que GANHAR." Nossa vida enquanto
militantes é triste em muitos momentos, mas é a esperança para muitas dessas
pessoas. Dona Regina é e será sempre nossa querida. Nosso espaço ficará mais
vazio, com certeza, assim como até hoje o violão do Rogério faz falta e os gritos
do Jhonatan ainda soam de vez em quando. Ela é CDDH muito mais que muitos
de nós. Está ali muito antes de muitos de nós e amava estar naquele lugar. Nos
fazia cantar, dançar, abraçar e nos xingava. Era nossa companheira. Fizemos o
possível. Tentamos de tudo e nunca desistimos.  Nossa equipe nunca se cansou
de dançar com ela, ou dançar, ou ouvir suas historias. Hoje é com certeza um dia
muito triste pra toda equipe do CDDH, mas temos consciência de que finalmente
nossa querida companheira irá descansar. Dona Regina, te guardaremos pra
sempre em nossos corações, que você descanse e continue cantando e dançando
onde quer que esteja. Por aqui, ficarão as lembranças e a saudade.

DESCANSE EM PAZ, DONA REGINA
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     Em agosto, a equipe do CDDH participou de reuniões
online com o restante da coordenação do Fórum Estadual
Pop Rua. A pauta principal foi o dia da população em
situação de rua, a semana de lives que o Fórum havia
preparado e depois, a avaliação do evento virtual.

    No dia 6 de agosto, a equipe do CDDH participou de uma live na qual os
participantes deveriam contar contos que ouviram ou que marcaram suas vidas. A
equipe aproveita para prestigiar Adão Casciano, do Quilombo da Tapera, que
contou histórias maravilhosas sobre sua comunidade.

REUNIÃO COORDENAÇÃO ESTADUAL FÓRUM POP RUA

LIVE: MEMÓRIAS LÉSBICAS

ENCANTAR OS CONTOS: O EU, O NÓS E O FANTÁSTICO
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     No dia 19 de agosto a equipe do CDDH
participou de uma live em comemoração ao
dia do Orgulho Lésbico, sobre Memórias
Lésbicas, com diversas participantes.



AGOSTO: DATAS IMPORTANTES
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DIA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
     O dia 19 de agosto é considerado o Dia Nacional de Luta da População em Situação
de Rua. A data foi escolhida para lembrar os companheiros em situação de rua que
sofrem diariamente com a violação de direitos. Além disso, é uma forma de lembrar os
companheiros que foram brutalmente assassinados, e ainda são, diariamente. Em 19 de
agosto de 2004, sete pessoas foram assassinadas e oito gravemente feridas em um
episódio que ficou conhecido como Massacre da Sé, em São Paulo. Tantos anos depois
e a violação de direitos da população em situação de rua continua e cada vez mais
companheiros se vão.
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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 800 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


Pros votos, quantos foram os milhões?
Mentiu, muito gastou, e se elegeu.
Mentiu! Pois não mostrou certas razões.
Tivesse dito claro – compreendeu? –,
seriam quantos votos?... Eleições!...

CANTINHO DA POESIA
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Em plena Pandemia

- J. Thomaz Filho -

Agora mostra a cara. Que frieza!
Em plena pandemia?... Que lhe deu?...
Decreto de despejo. Com crueza.
Famílias que produzem – entendeu? –
não têm pra onde ir... Não há defesa!...

Justiça!... Mas desfere safanões!
É lúcida? É justa? Tem nobreza?



CANTINHO DA HISTÓRIA - SETEMBRO

5 DE SETEMBRO

- de 1997. Madre Teresa de Calcutá morre em Calcutá, na Índia, com 87 anos de idade. Criou a
congregação das Missionárias da Caridade.

- de 1945. Com a declaração de vitória dos aliados, feita pelo Presidente americano Truman, após a
assinatura da rendição incondicional do Japão, a Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente.

2 DE SETEMBRO
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-de 1822. Dia da Independência do Brasil, data que ficou conhecida pelo episódio do "Grito do
Ipiranga”. O Príncipe Regente Dom Pedro ordenou aos soldados que o acompanhavam que
jogassem fora os símbolos portugueses que levavam nos uniformes. Em seguida, gritou
"independência ou morte" e a partir desse momento, simbolicamente, o Brasil não era mais uma
colônia de Portugal.

7 DE SETEMBRO

- de 2001. Uma série de ataques terroristas realizados com aviões de passageiros destroem as
torres do World Trade Center de Nova Iorque e danificam o edifício Pentágono em Washington,
fazendo cerca de 2.000 mortos.

11 DE SETEMBRO

- de 1812. O exército francês comandado por Napoleão Bonaparte, entrou em Moscovo. A cidade
abandonada pela população foi pasto de um incêndio que a tornou inabitável durante o Inverno que
se aproximava, obrigando o Imperador francês a abandoná-la.

14 DE SETEMBRO

- de 1851. Primeiro número do New York Times.

18 DE SETEMBRO

- de 1761. O transporte de escravos para Portugal, é proibido;assim como o tráfico de escravos no
país.
- de 1893. A Nova Zelândia é o primeiro país a permitir o voto das mulheres em eleições.

19 DE SETEMBRO

- de 1979. Em Portugal, as mulheres passam a ter garantia legal de igualdade de oportunidades e de
tratamento no trabalho e no emprego.

20 DE SETEMBRO

- de 1862. Proclamação da Emancipação por Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da
América, declarando a liberdade de todos os escravos existentes nos Estados Unidos da América a
partir de 1 de Janeiro de 1863.

22 DE SETEMBRO


