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CRDH Rio de Janeiro
CRDH no I Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental
O I Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental
foi realizado pela Associação Brasileira de Saúde Mental
(Abrasme) nos dias 5, 6 e 7 de setembro, em São Paulo, e
contou com a participação de dois integrantes do Centro de
Referência em Direitos Humanos do Rio de Janeiro (CRDH).
A psicóloga Cristiana Corsini e o estagiário de psicologia
Breno Figueiredo representaram o CDDH/CRDH-RJ no Fórum. A
dupla se inscreveu na modalidade ‘apresentação de trabalhos’ e
foi aprovada pela comissão organizadora da Abrasme, com o título: Transversalizando Direitos: desafios da Saúde Mental na
cidade Imperial, produzido por eles e pelo estagiário de Direito,
Diego do Valle, a partir de um estudo de caso acompanhado pela
equipe do CRDH-RJ.
O Fórum foi criado com o objetivo de promover o debate com os
diversos grupos que trabalham em prol da reforma social. Na
abertura do evento estiveram presentes representantes da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, do Ministério da Saúde, do Ministério Público Federal, além de organizações e representantes de outros Centros de Referência do país.

Cristiana e Breno, com Alex Alverga Reinecke,
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH-PR).

Segundo Cristiana Corsini, foi possível compartilhar experiências
dos trabalhos desenvolvidos pelo CRDH-RJ e estreitar a conexão entre Direitos Humanos, Saúde Mental e Justiça. “Vale frisar que a Saúde Mental não é assunto exclusivo de pessoas com sofrimento psíquico e profissionais de saúde, pois envolve a vida em sociedade, deixando claro o quanto se tem de
avançar na erradicação do preconceito, na superação da criminalização da pobreza e na inclusão de
grupos ainda vulneráveis em nosso país, com respeito às diferenças, à equidade e integralidade no
acesso à saúde, à educação e na afirmação e garantia dos direitos humanos”, destaca a psicóloga.
Ainda estiveram em pauta assuntos como a população de rua, o uso abusivo de crack, as políticas de
encarceramento, a assistência na reforma psiquiátrica, a ampliação da rede de atenção psicossocial e a
violência em relação à juventude negra.

Curtinhas
Direito Social

E o GT ?

Teve início em setembro deste ano o curso
de Direito Social, desenvolvido pela equipe
do CRDH-RJ e do Projeto Assessoria Jurídica, ambos do CDDH. Ao todo foram 75 inscritos em Petrópolis e mais de 90 em Teresópolis. As aulas acontecem aos sábados
nos dois municípios.

Após a realização da III Caravana Itinerante de
Direitos Humanos, o Grupo de Trabalho LGBT
(GT LGBT) não pode parar. A iniciativa alertou
os petropolitanos quanto à necessidade de criação de políticas públicas para o município.
Agora é preciso marcar o primeiro encontro
‘Pós Caravana’.
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CDDH participa de debate com estudantes

CDDH Petrópolis

O encontro com estudantes, realizado no dia 5 de setembro no CEMB- Centro Educacional Maurício
Barroso, foi promovido pela União da Juventude Socialista de Petrópolis (UJS) e contou com a apresentação do Coral Nheeengarecoporanga e com a participação da Educadora Social, Lara Douetts,
ambos do Projeto Arte-Educação, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos- CDDH de Petrópolis.
O debate sobre ‘O Papel do Jovem na Sociedade Atual’ reuniu estudantes de diversas instituições
de ensino da cidade, além de professores do próprio CEMB e de representantes de movimentos estudantis e sociais.
CURIOSIDADE: O imóvel onde funciona hoje o CEMB já foi sede do Colégio Opção, instituição extinta,
que guarda na própria história o apoio à manifestação estudantil e aos debates políticos entre jovens.

(Esq) Maestro Carlos Eduardo Fecher conduz apresentação do Coral do CDDH. (Dir) A Educadora Social Lara Douetts se
destaca como a única mulher compondo a mesa de debate.

E ainda...
Visita I
Jornalista austríaco visita o CDDH. Edgar Schuetz, da APA (Austria Presse Agentur) esteve no
Brasil com objetivo de conhecer as diversas realidades que compõem o país que irá sediar a Copa
do Mundo. Na ocasião, conversou com a equipe e
participou de atividades com jovens do Florescer
e Arte–Educação.

Visita II
O Bispo Dom Gregório Paixão esteve no CDDH,
também para conhecer os trabalhos desenvolvidos pela organização. Além de conversar com os
coordenadores dos projetos, assistiu a uma apresentação do Coral do CDDH e participou de um
momento de perguntas e respostas com os jovens
assistidos.

Na rede:
O CDDH Petrópolis agora também está no Facebook.
Curta a nossa página: https://www.facebook.com/cddhpetropolis
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Quem é quem
Casa da Morte

PERFIL: Carla Maria Diniz Fernandez

GT da ‘Casa da Morte’ realiza a primeira reunião em setembro.

Conheça a coordenadora do Centro de
Referência em Direitos Humanos- CRDH
do Rio de Janeiro, sediado em Petrópolis

Aconteceu no dia 26/09, a
primeira reunião do GT da
Casa da Morte. O Encontro
foi realizado no Centro de
Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH).

Carla Maria Diniz Fernandez é assistente
social, tem 32 anos, é natural da cidade de
Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, e coordena o projeto desde maio de
2013.

Estiveram presentes integrantes do CDDH, representantes do Ministério Público, da Secretaria de Assistência Social e Direitos
Humanos do Estado do Rio
de Janeiro e da Comissão
Estadual da Verdade do Rio
de Janeiro, além de membros do Grupo Tortura Nunca Mais que, apesar de não
fazerem parte do GT, acompanham os trabalhos desenvolvidos e colaboram
com propostas de ações.
O objetivo principal deste
primeiro encontro foi definir
um perfil de gestão do
Memorial da Casa da Morte. O grupo, que ainda
aguarda a liberação da verba para a adaptação do
imóvel, defende o papel pedagógico que o Memorial
deve ter, com exposições e
diálogos permanentes com
a população.
No dia 03/10 o GT participou de uma reunião com a
Comissão Nacional da Verdade, no Rio de Janeiro,
onde ampliou as discussões
realizadas em 26/09.
O grupo mantém as reuniões quinzenais no CDDH–
Petrópolis.

Formada em 2010, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ, Carla Fernandez iniciou, nesse mesmo ano, a sua trajetória profissional no Centro de Defesa dos Direitos Humanos- CDDH.
Em 2008 foi estagiária no extinto projeto CEAV (Centro de Atendimento à Vítima de Violência), onde, posteriormente, atuou em caráter profissional.
Atualmente coordena uma equipe interdisciplinar no CRDH-RJ, atua
como membro da comissão de Direitos Humanos do CRESS-RJ
(Conselho Regional de Serviço Social), faz parte do Colegiado do
CDDH e da comissão interna da organização, que discute as questões
relacionadas à Memória da Verdade (Casa da Morte).
Como coordenadora do CRDH-RJ, Carla Fernandez realiza diversas
ações de análise, elaboração e monitoramento de atividades, com o
objetivo de consolidar a política de direitos humanos na qual se insere
o projeto.

Na BR-040
Equipe do projeto Assessoria Jurídica segue em apoio às famílias da
BR-040.
Depois de anos prestando auxílio aos moradores das margens da Rodovia BR-040, em Petrópolis, integrantes do projeto do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis– CDDH- acompanham as
primeiras ações da prefeitura em relação à luta pelos direitos destas
famílias. A resposta veio após movimento organizado por moradores.
Em setembro deste ano o grupo realizou uma manifestação, que paralisou a rodovia por três horas. O ato contou com o apoio de representantes do CDDH, que conseguiram agendar uma reunião com o prefeito
do município, Rubens Bomtempo.
Segundo Francine Damasceno, advogada do CDDH, “ é importante que
essas famílias saibam que qualquer avanço nesta situação é mérito deles,
de toda esta luta... Agora é preciso fazer o cadastramento social, para
acompanhar as próximas ações”.
A SETRAC– Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania de
Petrópolis, irá realizar, até o próximo dia 22/10, o cadastramento das
famílias no Centro de Cidadania, em Itaipava. O atendimento acontece
de segunda à quinta-feira, de 9h às 16h.
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Vale a pena

Sugestões do CRDH-RJ para você

Na tela: a falta do básico em evidência
Filme brasileiro retrata a luta de uma comunidade
para obter serviços de ordem pública.
O longa ‘Saneamento Básico– O filme’, lançado em
2007, continua extremamente atual e aborda de forma
cômica, as dificuldades dos moradores de uma pequena cidade para conseguir a prestação de serviços de
meio ambiente.
Embora a história reporte a realidade precária de uma
cidade fictícia, é assustadoramente real. Um riacho que recebe
o esgoto da cidade demanda cuidados e a batalha da comunidade em conseguir R$10 mil reais da prefeitura, para a construção de uma fossa, resulta na produção de um filme.
Eis uma oportunidade para se divertir de maneira instrutiva!

Agenda

EXPEDIENTE

Encontro Estadual reúne
advogados em Petrópolis
No próximo dia 19/10 acontece, em Petrópolis,
o Encontro Estadual dos Advogados e Advogadas da RENAP– Rede Nacional de Advogados
e Advogadas Populares.
O evento, voltado para advogados, estudantes
de Direito e líderes comunitários, faz parte do
curso de Direito Social, promovido pelo CRDH –
RJ e pelo projeto Assessoria Jurídica, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH).
Local: Colégio Santa Catarina– Rua Montecaseros, 278– Centro.
Horário: De 9h às 18h

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

