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Nessa reunião foi comunicada a troca de comando na
guarnição da PM. Os furtos de cabeamentos na cidade
já têm os suspeitos identificados. O retorno do serviço de
reboque na cidade já recolheu 38 veículos
abandonados. Os preparativos para o carnaval já estão
em andamento e a proibição dos blocos carnavalescos
ainda será mantida e só serão autorizados os que
cumprirem todas as exigências de segurança. Houve o
retorno nas vias federais do serviço de fiscalização por
radar móvel.

    Discussão sobre a letra da música  Nação de João
Bosco / Aldir Blanc e Emilio. Foi feito um comparativo
com o período de lançamento (1981)da música com
os dias atuais. Com uma leitura critica a análise do
grupo mostrou que algumas coisas ainda perduram e
se repetem no Brasil de hoje
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REUNIÃO DO COLETIVO CULTURAL

MULHERES  SE PREPARAM PARA O 4º 8M EM
PETRÓPOLIS

    No dia 20 de janeiro, na sede do CDDH-
Petrópolis, um grupo mulheres da sociedade civil
deram início à organização da Marcha 8M na
Cidade. O grupo deu os primeiros passos para
organização da estrutura, comunicação,
segurança e “agitação” da Marcha.  A expectativa
para este ano é que as mulheres participem de
um dia diferente em seus domingos e que o 8M
seja uma Marcha ampliada com todos os atores
da sociedade envolvidos na perspectiva da
equidade de gênero e principalmente contra a
violência às mulheres.  O CDDH-Petrópolis está
na equipe de Estrutura da Marcha.

REUNIÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA



   No dia 09 de janeiro o CDDH participou da reunião ampliada para a organização da Romaria da
Terra e das Águas no Quilombo Santa Rita do Bracuí em Angra dos Reis. Nessa reunião foi
decidida como seriam feitas as impressões do cartaz, quais seriam as equipes de trabalho, qual o
percurso da Romaria e qual a agenda da comissão de organização até o dia do evento. O CDDH
foi escolhido como parte da equipe de coordenação do evento. O percurso da Romaria ainda não
foi decidido, este será discutido novamente entre a comissão local para que a proposta seja
levada à próxima reunião da comissão estadual.
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REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DA ROMARIA DA
TERRA E DAS ÁGUAS

PLANEJAMENTO 2020
   Nos dias 22 e 23 de janeiro, a equipe do CDDH se reuniu para discutir o planejamento do ano
de 2020. Foram decididas quais atividades seriam prioridade, onde reforçar a atuação e o
comportamento da equipe diante de determinadas situações.



    Nos dias 28 e 29 de janeiro, a equipe do CDDH realizou na sede da instituição um curso de
formação sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diversas instituições estiveram
presentes e foram momentos de muita troca, reflexão e aprendizado. A equipe buscou discutir
o ECA além da legislação. Foram apresentadas as políticas públicas existentes no município
em relação ao público infantil, quais não são garantidas e o que falta para o cumprimento do
ECA.

OFICINA SOBRE O ECA
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EVENTO SOBRE A VISIBILIDADE TRANS
    No dia 30 de janeiro, aconteceu na sede do CDDH um evento em comemoração ao mês da
Visibilidade Trans. Fizemos um bate-papo para falar, especialmente, da forma como a nossa
sociedade invisibiliza as pessoas trans, negligenciando sua existência, assim como o seu
atendimento pelas políticas públicas. Além disso, o espaço serviu para relatos da vivência
dessa população, relacionamento familiar e o cenário de violência no qual vivem. Ainda assim,
o momento foi de comemoração pela garantia de um dia no mês de janeiro, dedicado à
visibilidade dessa população.



CDDH PARTICIPA DE AGENDA DO SINDPETRO/RJ
No dia 29 de janeiro, no Rio, o CDDH apresentou a
temática dos Direitos Humanos, o trabalho que
desenvolvemos e a luta por um mundo mais justo e
igualitário na jornada "12 dias de Cultura e Oprimidos"
promovida pelo Sindpetro/RJ

6

CDDH PARTICIPA DE REUNIÃO COM ANTT
    No dia 07 de janeiro de 2020, o CDDH, a
Secretaria de obras do Município de
Petrópolis e representantes da ANTT, se
reuniram para discutir sobre a situação que
envolve os processos das comunidades da
BR-040. Foi falado sobre a gravidade da
situação, o que é necessário ser feito e a
competência de cada órgão para
possibilidade de avanço das negociações
para a manutenção das moradias.

COMUNIDADE OSWALDO CRUZ  - (30/01)

    No dia 30.01, o CDDH esteve na comunidade
Oswaldo Cruz, no Projeto Gente Viva, realizando
mais uma vez o nosso Cine Pipoquinha. Assistimos
dois curtas do desenho Chapeuzinho de Todas As
Cores, que relata a importância da Vacina, que não
precisa ter medo e o cuidado com os dentes, que os
dentistas cuidam muito bem de nós. Com pipoca e
suco, a criançada adorou o filme, mostrando que
todas são fortes e corajosas pra tomar todas as
vacinas e para cuidar dos dentinhos.

PROJETO RESISTIR NA CRISE - CINE PIPOQUINHA
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PROJETO FLORESCER - INSCRIÇÕES ABERTAS!



Meu corpo
Um campo de batalha
Chora, grita e sente
Combate de forma valente
Todo o dia
A mesma e nova transfobia

Me constrói
Cada dia mais uma batalha
Venço, perco, segue empatado
Do lado de ca me fortaleço
Mas eles crescem, não me esqueço

Na mira, sigo perseguida
O corpo, as regras, as normas
Evidência
Hetero, cis, burguês
Essa moral em mim se desfez

Corta, mutila, hormoniza
Transforma a cada dia
De forma desigual é impedida
De ser plenamente reconhecida
Da miséria destinada
À insurreição organizada
Se levanta, me levanto 
 

Sei, nasci pra ser sujeito
Escolhi, decidi, quis ser eu mesma
Me tornei abjeto
Parece comum
Um ser que não parece merecer afeto
 

A nós, um brinde
Guerreiras sobreviventes
Mais um dia
No campo de batalha
Da vida
Do corpo
Da alma
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CANTINHO DA POESIA
Um brinde

-Virgínia Guitzel-



CANTINHO DA HISTÓRIA - JANEIRO
1 de janeiro

- de 1923. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi criada.

3 de janeiro

- de 1959. Fidel Castro tomou o poder em Cuba, após ter destituído o ditador Fulgêncio Batista,
dando origem a uma ditadura comunista.

10 de janeiro

15 de janeiro

- de 1946. Primeira reunião da Assembleia Geral das Nacões Unidas, em Londres, com delegados
de 51 países .

20 de janeiro

- de 1535. Henrique VIII tornou-se Chefe Supremo da Igreja de Inglaterra em resultado do Acto de
Supremacia que tinha provocado a separação da Igreja Católica Romana.

27 de janeiro

- de 1996. Yasser Arafat tornou-se o primeiro dirigente democraticamente eleito do povo
Palestiniano, tendo recolhido 88 % dos votos.

- de 1856. Início da Guerra do Paraguai entre o Brasil e o Paraguai.

28 de janeiro

- de 1808. No seguimento da chegada da família real ao Brasil, os portos da colónia são abertos
ao comércio das nações amigas.
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- de 1961. O presidente americano Dwight Eisenhower cortou as relações diplomáticas com
Cuba, dias antes de John Kennedy ser empossado presidente dos Estados Unidos.

30 de janeiro

- de 1935. A Islândia tornou-se o primeiro país do mundo a legalizar o aborto.

- de 1933. Adolf Hitler foi nomeado Chanceler alemão pelo presidente Paul Hindenbourg, devido a
ser o dirigente do partido mais votado nas eleições. Formará um governo de coligação com
partidos do Centro e da Direita.

- de 1948. Mahatma Ghandi, dirigente da luta pela independência da Índia, foi assassinado em
Nova Deli por um fanático religioso.


