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Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH)

ArticulAção realiza primeiro evento aberto do ano
Debate sobre fé e política reuniu, pela segunda vez, representantes de diversas entidades religiosas
Líderes religiosos estiveram reunidos com jovens para debater a relação entre fé e política. O encontro aconteceu no último dia 07/04 durante o IV Fórum do Projeto ArticulAção, que abordou o
tema em evento realizado na sede do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH).
Aproximadamente 60 pessoas estiveram presentes no fórum, que foi gratuito e aberto ao público em geral. Este foi o
segundo debate sobre o tema e o intuito da equipe do ArticulAção foi ampliar a discussão interna para toda a sociedade.
A tarde de atividades teve início com a apresentação do Núcleo de Musicalização e Funk Handaiuê (ArticulAção), que antecedeu a roda de diálogo. “Nós entendemos que é a partir da diversidade que a gente
cresce”, disse Rafael Coelho Rodrigues, Coordenador do ArticulAção, ao dar as boas vindas aos presentes.
Cercados pelo público composto majoritariamente por jovens, os palestrantes do evento compartilharam opiniões,
dúvidas e sentimentos. Henrique Vieira, pastor e vereador em Niterói pelo Psol, esteve no primeiro fórum com a mesma temática que aconteceu no ano passado, e, desta vez, concentrou a fala na importância de se resgatar o direito de
sonhar. Colocando a Fé como algo que precisa ser traduzido em ação política, Vieira fez uma comparação com a situação vi
vida por Jesus Cristo: “Ele mesmo vivia no limite da sobrevivência, experimentou o que é não ter poder. Experimentou a
dimensão política assim e, quando tentava protestar, davam-lhe a cruz”. O pastor relembrou ainda, os casos do ajudante
de pedreiro Amarildo de Souza e da auxiliar de serviços gerais, Cláudia Silva Ferreira, mortos pela violência do Estado, e
cujas famílias ainda aguardam justiça no Brasil. “Nós vivemos em um país que mata todos os dias de forma genocida... Mas
morre fisicamente quem já morreu socialmente. Quando a vida não é valorizada, a morte é naturalizada”, considerou.
Iniciado na Nigéria e recém–matriculado na pósgraduação em história, o Babalawo Ivanir dos Santos,
interlocutor da Comissão de Combate à intolerância religiosa (CCIR) e Conselheiro Estratégico do Centro de Articulações de Populações Marginalizadas (CEAP) falou na
ocasião sobre a onda de fascismo que assola o país e a
necessidade de se desconfiar do que nos é passado como
verdade. “Claro que tanto a fé como a política andam juntas. O maior exemplo disso é a Bíblia”, contou. O professor enfatizou ainda, o perigo de se dar as costas à própria
trajetória: “Assim passo a ter vergonha daquilo que é a
minha origem e a adotar aquilo que não é meu”, alertou.
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Ainda concentrado no tema central do encontro, Frei Marcelo Troyansky, franciscano da Ordem dos Frades
Capuchinhos e representante da Presença Samaritana e da AVIT- Associação das Vítimas da Chuva do Dia 12 de
Janeiro em Teresópolis-, falou sobre a importância da fé em momentos de desastres e contou sobre a evolução do
trabalho da associação. “A fé provoca ações políticas na sociedade... É uma dimensão humana que faz a gente ser
solidário com o próximo... O trabalho da associação só foi possível a partir da organização, até então tudo só se dividia”.
Sentado na roda junto aos jovens, Alessandro Rocha, pastor, teólogo e diretor do Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-RIO, se disse emocionado com a apresentação do Núcleo Handaiuê e aproveitou a ocasião para partilhar com o público sobre a própria trajetória de vida e juventude. “Hoje há uma mística de domínio sobre nossos
corpos. Querem nos controlar a todos... Mas no meu coração há uma alma disposta ao varejo da vida”. dividiu.
Antes do momento aberto para perguntas
o teólogo e escritor ,
Leonardo Boff, que é presidente do CDDH,
se
demonstrou satisfeito por estar presente e colocou o primeiro mandamento em questão. “ Fico muito feliz de estar aqui e ver o testemunho das pessoas sobre a fé... Eu acho
que o mandamento principal de Jesus é, na verdade, ‘Ame o outro mais do que a você mesmo’... É tirar todos aqueles que a sociedade tornou invisíveis e dar-lhes visibilidades: isso é revolucionário”.
Na ocasião Boff fez ainda, um apelo pelo reconhecimento das religiões de matrizes africanas. “ Eu, pessoalmente,
acho que o futuro das religiões no Brasil não será católico, mas um sincretismo de toda essa amálgama de experiências espirituais. Aliás, todas as culturas, quando chegam ao auge da sua evolução, criam uma religião”.
Sobre a situação política vivida pelos brasileiros hoje, o teólogo disse que o primeiro dever do Estado é garantir a vida do ser cidadão. “É a destruição de um projeto que deu centralidade aos pobres... Temos que desenvolver uma mística da resistência”, completou.

Entre Apresentações
Núcleo de Funk e Musicalização Handaiuê

Conheça: Atualmente o Núcleo de Musicalização e Funk
Handaiuê é composto por nove integrantes, entre eles
educadores, monitores e jovens do Projeto ArticulAção que
aprofundam o trabalho artístico-pedagógico do projeto.

Em 2013, a partir da realização de oficinas de funk,
educadores do projeto começaram a perceber
que, apenas o canto coral não era suficiente para
representar boa parte da realidade vivida pelo grupo.
De acordo com um dos educadores que integra a
equipe, Jean Costa, o grupo surgiu da necessidade de
se fazer uma ponte de diálogo com uma juventude
específica. “A questão da cultura afrodescendente
entra justamente no fato de aprofundarmos o debate...
A discussão vai pra além do ritmo, mas da

juventude negra , historicamente criminalizada”, revela.
Desde 2015 o Handaiuê está ampliando o número de
apresentações e recebendo convites para participar
de eventos, como o que aconteceu no dia 02/04 na
Escola Theodoro Machado. Isto porque após a intervenção do Núcleo durante divulgação do projeto na
escola, os diretores demonstraram interesse de que o
Handaiuê participasse de uma atividade institucional.
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Apresentações de 2016 começam com Medalha Chico Mendes
CoroNheengarecoporanga
Conheça: Este núcleo teve início em 2011 e hoje possui 23
jovens, que integram o grupo vocal disposto a realizar intervenções artístico- militantes, em nome dos direitos humanos.

As vozes do Coro Nheengarecoporanga iniciaram
2016 em processo de ensaio, perspectiva de novo
repertório e participação de mais integrantes.
A primeira apresentação do Nheengarecoporanga este
ano ocorreu no dia 1º de abril às 18h, na sede da Ordem
dos Advogados do Brasil- Rio de Janeiro(OAB- RJ), onde o
Coro participou da entrega da 28ª Medalha Chico Mendes
de Resistência, premiação do Grupo Tortura Nunca Mais
do Rio de Janeiro (GTNM-RJ). A premiação homenageia os
que lutaram pela garantia de direitos e estabelecimento da
democracia no país durante os anos de ditadura no país.

se tornaram referência na luta por justiça e garantia de direitos serão celebrados na ocasião.
Representantes
do
Movimento
de
Ocupação dos Estudantes Secundaristas de São Paulo
e dos Operários da Construção Naval de NiteróiSão Gonçalo/1964 também recebeu a Medalha.
A equipe do CDDH entregou a honraria aos familiares do desaparecido político da Ação Popular Marxista-Leninista (APML), Jorge Leal Gonçalves Pereira.
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Em 2016 Berta Cárceres foi homenageada em caráter
post-mortem e, além dela, outros 14 nomes que

Em produção
Núcleo Cinema e Direitos Humanos- CINEDH
Conheça: O CINEDH teve início em 2013 e hoje conta com
7 integrantes mobilizados em contribuir para a memória
de diversas lutas sociais, a partir do olhar do jovem.

Após acompanhar as mobilizações populares feitas por
moradores da BR-040 diante da ameaça de remoções na
primeira semana de janeiro deste ano, a equipe do núcleo de Cinema e Direitos Humanos (Cin&DH) intensificou a produção do documentário sobre a comunidade.
Os educadores e jovens monitores do núcleo
acompanham as lutas populares apoiadas pelo CDDHPetrópolis e buscam dar visibilidade para as violações de
direitos e o movimento de resistência que nasce disto.

“Já estamos bem adiantados diante do projeto que criamos,
mas ainda falta muito para a finalização”, revela Jean Costa.
Além deste vídeo, o núcleo está desenvolvendo
outros projetos, que serão divulgados em breve.
Confira as produções do CINEDH em: https://www.
youtube.com/channel/UCFTBVOYhvT1ELtnnjPmAU3A
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Conheça: Atualmente com aproximadamente 120
integran tes nos 4 Núcleos de atuação, o Florescer- Centro é responsável pela integração dos jovens e educadores do projeto articulação com a
equipe de outro projeto voltado para a juventude.
O início de cada ano é sempre um momento propício para rever as ações realizadas e planejar o que está
por vir. O processo de integração, previsto no escopo
de atividades do ArticulAção, acontece algumas vezes
durante o ano e é sempre uma oportunidade para ‘reconhecer’ os espaços, as pessoas, ações e reações. Em
2016 não será diferente: já no primeiro trimestre educadores e jovens colocaram-se em um ‘lugar’ onde
o encontro é o que importa e ali foi possível identificar novos interesses, angústias, experiências e afetos.

Atividade de Integração na sede do CDDH-Petrópolis

Tempo de Reformular

Núcleo de Educação Ambiental e Práticas Agroecológicas

EAPA

Conheça: O EAPA foi criado em 2014 e é o núcleo responsável pela realização de diversas atividades teóricas e práticas, que têm o objetivo de estimular o desenvolvimento de
uma relação com a natureza, que possibilite ações como
a construção de quintais agroecológicos, por exemplo.
No primeiro trimestre de 2016 a equipe do EAPA se dedicou a reorganizar o espaço experimental de cultivo na
sede do CDDH, assim como os materiais necessários para
realizar as oficinas, a semeadura e propagação de mudas.
Com isto, jovens e educadores se concentraram no
manejo de limpeza e reposição de nutrientes através
do matéria orgânica disponível no próprio meio ambiente. As ações aconteceram em cinco canteiros de
tamanhos diferentes, totalizando 12m² de área trabalhada.
Além disso, o grupo
acompanhou a compostagem preparada pelos jovens no final de 2015,
durante as oficinas de manutenção e plantio.
“Após três meses constatamos que ela está pronta para ser utilizada no cultivo de olerícolas.
Utilizaremos tudo em recipientes reaproveitados
(pets, estruturas de madeira, bacia, vasos, baldes ...)”,

Limpeza e reposição de nutrientes em canteiros

relata Joseane Costa, educadora integrante do núcleo.
Fabiano Azevedo, educador do projeto e um dos idealizadores do núcleo, confere constantemente o ponto de colheita de tudo o que é ‘produzido’ pela equipe. “Desenvolvemos com os jovens, também com o objetivo de ter
mudas para o plantio durante as oficinas, uma sementeira
numa gaveta de madeira, e obtivemos a multiplicação de
espécies de hortaliças que já vem sendo cultivadas no local (couve, hortelã, manjericão, cebolinha, pimenta)”, conta.

www.cddh.org.br
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Conheça: O CDDH é uma organização da sociedade civil, fundada em 1979 e hoje presidida por Leonardo Boff. Atuando a partir
da
perspectiva da denúncia e pela
garantia dos direitos humanos nas sociedades, a
instituição hoje é responsável pela gestão de cinco
projetos institucionais, entre eles o ArticulAção.

No dia 21/03 mais de 30 pessoas em situação
de rua se reuniram na sede do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis- CDDH
com representantes da instituição e de diversas empresas, de movimentos sociais, religiosos e de órgãos públicos do município.
O encontro marcou o início das atividades de ampliação do projeto Pão e Beleza: Espaço de Cidadania, executado
pelo CDDH e, agora, com o financiamento do SESI- Conselho Nacional.
Na ocasião a representante do SESI- Conselho Nacional, Ana Lúcia Gomes Donia, falou sobre a satisfação de fazer
parte desta luta. “Não tem como dar errado. Eu entrei aqui e fiquei sem saber o que falar: aqui só tem amor”, disse.
Também compareceram ao lançamento Leonardo Boff, teólogo, filósofo e presidente do CDDH, que se disse emocionado com as falas de cada um, Hilda Correa, assistente social e integrante do Fórum Estadual de População em Situação
de Rua, o Inspetor Cunha (Guarda Municipal), Tenente Coronel Eduardo Vaz Castelano (Polícia Militar), o vereador Silmar Fortes (PMDB), a equipe do Projeto Volunteers (GE-Celma), representante da Secretaria de Saúde, Ricardo Tammela, Coordenador de Projetos da FMP/ FASE, integrantes do Consultório na Rua do município, Paulo Roberto Ramos
da Silva, do SESI/SENAI Petrópolis, Padre Rafael e outros membros da Oficina de Jesus e Pastoral de Rua, entre outros.
Acesse:

Patrocínio:

www.facebook.com/projetoarticulacao

Parceiros:

www.facebook.com/cddhpetropolis
@CddhPetropolis

Realização:
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