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As tragédias que ocorrem na época das chuvas       

na região serrana do Rio de Janeiro são históri-

cas e a atuação do CDDH Petrópolis, na defesa 

dos  atingidos, é antiga e constante.    

Em outubro de 2013 as chuvas de verão chega-

ram mais cedo do que de costume, provocando 

desabamentos e estragos em Petrópolis e o re-

gistro de desabrigados por conta dos deslizamen-

tos  faz parte da 

realidade da região 

há muitos anos.  

Diante da ausência 

de política, as equi-

pes dos projetos 

Assessoria Jurídica 

e Centro de Refe-

rência em Direitos 

Humanos do Rio de 

Janeiro (CRDH- 

RJ), ambos do CD-

DH Petrópolis, se-

guem atentas e 

atuantes. 

Em defesa dos atingidos por essas catástrofes, o 

CDDH participa de vários grupos voltados para a 

elaboração de ações, tais como a Comissão Es-

pecial da Câmara Municipal de Petrópolis,  co-

nhecida como ’Comissão das  Chuvas’,  que é 

formada por vereadores e representantes de vá-

rios órgãos e organizações, entre eles, do gover-

no municipal, do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Piabanha, da Frente Pró- Petrópolis, do Inea– 

Instituto Estadual do Ambiente, do consórcio con-

tratado pelo Inea para a execução das obras.  

O CDDH Petrópolis foi convidado, pela Frente 

Pró- Petrópolis, para participar da Comissão em 

2011 e, desde então, acompanha os debates e 

propõe ações. 

Segundo Hailton Pinheiro, advogado do Projeto 

Assessoria Jurídica, do CDDH Petrópolis, é impor-

tante entender que o risco é algo socialmente 

construído e que a tragédia é a conjunção da chu-

va com a falta de políticas públicas. “As ações do 

governo são tímidas, porque se limitam a iniciati-

vas de Defesa Civil, que não são voltadas para 

impedir a tragédia, mas preparar a população para 

quando ela ocorra... Na nossa visão, o que deveria 

ser prioridade é a 

política de habita-

ção. Sem ela qual-

quer intervenção nos 

parece paliativa”, 

completa Hailton. 

Em maio deste ano 

o CDDH Petrópolis, 

em reunião com mo-

radores de diversas 

comunidades da ci-

dade, propôs a cria-

ção do ‘Coletivo da 

Luta pela Moradia’, 

formado por estes 

representantes, para tratar, efetivamente, da ela-

boração de  políticas públicas. No dia 5 de junho, o 

grupo realizou um Ato pela Moradia, marcando o 

início das atividades do Coletivo e apresentou ao 

prefeito Rubens Bomtempo a pauta dos trabalhos. 

Atualmente 20 pessoas compõem o grupo, repre-

sentando comunidades da Mosela, da BR-040, da 

Vila Militar, do Sítio do Pica-Pau e do Quitandinha, 

mas o coletivo é aberto a todos os interessados. 

Além da participação na Comissão das Chuvas e 

no Coletivo, os integrantes do CDDH fazem parte 

do Fórum de Habitação de Teresópolis e do Curso 

de Direito Social, elaborado pelos Projetos Asses-

soria Jurídica e CRDH-RJ.    (Continua na Página 3) 

                                                            

    O ‘Ato pela Moradia’ aconteceu no dia 5 de junho de 2013. em Petrópolis 
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IV Caravana celebra o dia da 

Consciência Negra 

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de 

Petrópolis (CDDH), através do Centro de 

Referência em Direitos Humanos do Rio de Ja-

neiro (CRDH-RJ) promoveu, em Petrópolis, a IV 

Caravana Itinerante de Direitos Humanos, em 

comemoração ao Dia da Consciência Negra. 

Inspirada no feriado nacional celebrado em 20/11, 

a IV Caravana Itinerante de Direitos Humanos: 

Consciência Negra – Resistência e Cultura acon-

teceu no dia 18/11 na Casa Cláudio de Souza,  

no centro da cidade. 

O evento que teve como objetivo fomentar a re-

flexão, sobre a realidade do negro no Brasil e a 

valorização da cultura afro-brasileira, reuniu, 

aproximadamente 60 pessoas no local.  

Curtinhas 

CRDH Rio de  Janeiro 
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DOPS 

O CDDH– Petrópolis  esteve presente no Seminário 

sobre o DOPS (Departamento de Ordem Política e 

Social), promovido pela Comissão da  Verdade do 

Rio de Janeiro (CEV-Rio), e do Grupo de Trabalho 

Dops nos dias 4 e 5 /11, no Rio de Janeiro. Mariana 

Barros (Advogada do CRDH-RJ) e Carla Fernandez 

(Coordenadora do CRDH-RJ) representaram o CD-

DH, no evento que teve como objetivo propor um 

plano para o uso do DOPS como um espaço de me-

mória. 

SEMINÁRIO LGBT 

Marcelo Prata, Assistente Social do CRDH-RJ, 

representou o projeto no I Seminário LGBT de Ni-

terói, que aconteceu no dia 27/10. De acordo com 

o integrante da equipe  foi possível registrar diver-

sos pontos de ação que ainda precisam ser trabal-

hados  na cidade de Petrópolis, com relação à 

defesa dos direitos do público LGBT. 

A IV Caravana foi uma realização do CDDH- 

Petrópolis, através do Projeto do CRDH-RJ, da 

União dos Negros de Petrópolis (UNEP), do 

Movimento Beleza Negra (Mobene), da Casa 

Cláudio de Souza e do Museu Imperial. 

Entre os integrantes do CDDH que fizeram parte 

das mesas de debate estava Jean Costa, Educa-

dor Popular do projeto Arte-Educação, que Iniciou 

a reflexão sobre ’O negro na história do Brasil”. 

Os jovens do Coral Nheengarecoporanga (Coral 

do CDDH), regido pelo maestro Carlos Eduardo 

Fecher, também fizeram uma apresentação espe-

cial, que emocionou o público. 

O evento contou ainda com a realização de outras 

mesas de debate, além da performance artistica ‘ 

‘Orfeu do Carnaval’, com Jarbas Cesário, e da 

apresentação de dança com o grupo Upgrade. 
 Pedro Fernandes (União dos Negros de Petrópolis) e Jean 

Costa  (CDDH),  na primeira mesa de debates do evento. 

Apresentação: ‘Coral do CDDH’, com Carlos Eduardo Fecher 



CDDH Petrópolis CRDH Rio de  Janeiro 
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ANTES  E DEPOIS DAS CHUVAS  

CDDH Petrópolis e o trabalho  permanente  na 

De acordo com Francine Damasceno, advogada e integrante do Assessoria Jurídica, o CDDH Petrópo-

lis realiza um trabalho cada vez mais a-

brangente, mais externo. “É uma luta pelo 

coletivo, porque a demanda da população 

é constante... O CDDH é uma referência e 

o trabalho do Assessoria Jurídica destaca-

se nesse sentido, porque revela uma for-

ma de fazer assessoria jurídica popular”, 

explica. 

Além do trabalho desenvolvido pelo proje-

to Assessoria Jurídica junto às comunida-

des, o CDDH também realiza ações atra-

vés do Centro de Referência em Direitos 

Humanos do Rio de Janeiro (CRDH-RJ).  

As atividades do projeto tiveram início em 

2012 e, em agosto do mesmo ano, a SDH

- Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República ,solicitou que os Centros de Referência 

da região sudeste realizassem uma força-tarefa, com o objetivo de mapear a situação das vítimas dos 

desastres ocorridos na região serrana em 2011. O CRDH-RJ ficou responsável pelo acompanhamento 

das famílias de Friburgo e elaborou um documento, que funciona como instrumento para os órgãos pú-

blicos criarem ações de apoio, recuperação e prevenção. 

A partir da realização da força-tarefa, o CRDH- RJ  se concentrou na formulação de políticas públicas 

mais eficazes e, juntamente com o projeto Assessoria Jurídica, criou  o curso de Direito Social, atual-

mente realizado em Petrópolis e Teresópolis. O objetivo principal é conferir poder às pessoas, para que  

elas tenham clareza e capacitação para atuar de forma direta nessas situações. 

Carla Maria Diniz Fernandez, Assistente Social e Coordenadora 

do CRDH –RJ participou intensamente do trabalho e afirma que 

tais demandas necessitam de atuações diversas e constantes. 

“Desde o início das ações do CRDH-RJ nós sabíamos que iría-

mos agir diretamente na questão das chuvas na região serrana, 

até porque o CDDH já realizava atividades neste sentido, mas o 

trabalho da força-tarefa foi realmente um marco e ficou muito cla-

ro para nós que é preciso fortalecer, politicamente, as lideranças 

comunitárias em suas comunidades atingidas. ... O trabalho com 

as vítimas no momento em que acontece a tragédia é cheio de 

limitações, por isso criamos o curso de Direito Social. Acredita-

mos que através da análise das situações e da disseminação de 

informação é possível desenvolver um projeto de formação de 

sujeitos, capazes de contribuir, diretamente, em situações como 

essas”, conclui. 

 

Curso de Direito Social:  aula de Dora Vargas, Mestre em Planeja-

mento Urbano e Regional e Doutora em Sociologia pela UFSCar. 

(Atuação e pesquisa com ênfase em desenvolvimento urbano, 

proteção social, defesa civil e desastres). 

Agenda de Reuniões:  

Reunião do Coletivo da Luta pela                   

Moradia: (quinzenal)- terças feiras, às 

18h30. 

Reunião da ‘Comissão  das Chuvas’: 

(mensal) -2ª  terça-feira de     cada mês, 

às 14h. 

Reunião da Associação de Moradores do 

Vale do Cuiabá: quartas feiras, às 19h. 

Reunião de moradores da BR-040: 

(quinzenal)- quintas feiras, às 18h30. 

Reunião de moradores do Contorno: 

(quinzenal)- quintas feiras, às 18h30. 

Informações: (24) 99239-8790 



 

PERFIL: Os Estagiários  

 

A equipe do CRDH-RJ é diversa, composta por profissionais e esta-

giários que  desenvolvem, em conjunto, ações de pesquisa, assistên-

cia, gestão e promoção do projeto.  

Na equipe desde maio e abril, respectivamente, Breno Figueiredo 

(Estagiário de Psicologia) e Diego do Valle (Estagiário de Direito) fa-

zem parte do grupo multidisciplinar. Conheçam os estagiários que 

‘vestiram a camisa’ do CRDH-RJ e mergulharam nas causas e lutas 

que permeiam a atmosfera de ação dos Direitos Humanos. 

Com apenas 27 anos de idade, o estudante 

de Psicologia Breno Figueiredo, que está na 

metade do curso de graduação, é estagiário 

do CRDH-RJ há seis meses, e também atua 

como professor de inglês em um curso de 

idiomas em Petrópolis.  Segundo o petropoli-

tano, o conhecimento sobre o funcionamento 

de uma ONG e os atendimentos desenvolvi-

dos no CRDH-RJ estão sendo fundamentais 

para o  desenvolvimento de um olhar crítico 

da realidade. “Fazer parte da equipe CRDH-

RJ é muito gostoso e tive muita sorte por ter participado de momentos tão 

bonitos ao lado deles”, acrescenta. 

 

Aos 26 anos de idade o estagiário de Direito 

Diego do Valle  está prestes a se formar e já 

desenvolve  diversas atividades no CRDH-RJ. 

Esta é a primeira experiência profissional do 

estudante, natural de Sapucaia, que, antes de 

ingressar no projeto,  já se dedicava à pesqui-

sa de assuntos relacionados  aos direitos hu-

manos, mais especificamente sobre a memória 

da verdade. Diego desenvolveu a monografia 

de conclusão de curso sobre A Casa da Morte, 

abordando também o  trabalho do CDDH Pe-

trópolis na defesa da memória da verdade. “... 

Já acompanhava os trabalhos do CDDH e a oportunidade de estágio foi 

uma chance de estar presente na instituição. O tratamento dado aos estagi-

ários no CRDH-RJ realmente é distinto... Acredito que esse espaço contri-

bui positivamente com minha formação profissional, já que, essencialmente, 

os Direitos Humanos precisam ser vivenciados na prática”.  

Quem é quem 
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“ O Negro na sociedade Brasi-
leira” 

O que ficou do Negro no Brasil 

é resultado da própria negação 

do Negro na sociedade brasilei-

ra. Nesta afirmação, se de-

monstra a importância, num 

passado recente e na atualida-

de, das ações afirmativas do 

Movimento Negro.   

 A construção de uma socieda-

de segundo a qual o trabalho 

escravo só foi possível em um 

contexto sócio-econômico em 

que mulheres e homens escra-

vizados, além de força de traba-

lho, tornam-se mercadoria valio-

sa, denuncia o processo históri-

co de desumanização do Negro 

em nossa sociedade. 

 Tanto no período Colonial 

quanto Imperial brasileiro, o tra-

balho escravo e o tráfico de al-

mas, eram as mais importantes 

forças de sustentação de uma 

economia agro-exportadora, 

que buscava extrair lucros de 

monopólio da colonia. No perío-

do republicano, o Negro não 

mais ocupa o lugar de “não hu-

mano”, mas representa uma 

categoria de humano inferior. 

Ideia que encontra respaldo en-

tre os teóricos  do embranqueci-

mento.   

 Como legado deste passado, 

observamos no hoje, um seg-

mento social discriminado e cri-

minalizado. 

(Jean Costa– Historiador e Edu-

cador Popular do Projeto Arte-

Educação, do CDDH Petrópolis) 

Consciência Negra 



Sobral- ‘O homem que não tinha 

preço’ 

Nos cinemas do Brasil desde 1° de novembro, ‘Sobral– O ho-

mem que não tinha preço’ retrata a trajetória de Heráclito So-

bral Pinto, jurista brasileiro que ficou conhecido pelo trabalho 

árduo na defesa pela justiça e pela democracia no período da 

Ditadura. 

A descoberta de arquivos de áudio secretos do Superior Tri-

bunal Militar, que registram a voz indignada de Sobral, insti-

gou a produção do documentário de Paula Fiuza, neta de So-

bral. O filme traz ainda os depoimentos de Zuenir Ventura, 

Luis Carlos Prestes e sua filha com Olga Benário, Anita Leo-

cádia. 

Conhecer a história de vida do homem que fez questão de 

lembrar aos brasileiros que ‘todo poder emana do povo’ é u-

ma forma emocionante de recordar e repensar a história do 

país.  

 Vale a pena 
 Sugestões do CRDH-RJ para você 

 EXPEDIENTE 

Jornalista Responsável:  

Juliana Oliveira (Mtb: 26755RJ)             

                                                                             

Contato:     crdhpet2@gmail.com  

Rua Monsenhor Bacelar, 400– Centro             

 Petrópolis– RJ 

22422462 / 22423913 

Acesse:                www.cddh.org.br  

http://www.facebook.com.br/referenciarj 

http://www.facebook.com.br/cddhpetropolis 

 

 07 de Dezembro: 

Aula final do Curso de Direito Social: 

Tema: Valores de uma Prática Militante 

(aula aberta, com Leonardo Boff e Ade-

mar Bogo) 

 

 De 10 a 13 de Dezembro: 

Fórum Mundial de Direitos Humanos 

                AGENDA    
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Cinema 


