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Na luta pela desapropriação da Casa da Morte,
entidades realizam Ato público em Petrópolis.
No último dia 10/02 o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH) e outras organizações fizeram um Ato público pedindo a efetiva
desapropriação da Casa da Morte, imóvel que
serviu como instrumento de tortura e execução na
época da ditadura militar.
Mais de 100 pessoas, que reivindicam a liberação
da verba para desapropriação, marcaram presença na manifestação, que começou às 16h e se
estendeu até às 19h. O Ato, que faz parte de um
calendário de atividades institucional do CDDH, foi
elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT) Casa da
Morte, criado em 2013, a partir da Campanha pela
Desapropriação, lançada pelo CDDH Petrópolis,
no ano de 2010.
A ação teve início com o canto de militância dos
jovens do projeto Florescer (CDDH Petrópolis)
que, entre outras canções, entoaram “Cálice”, de
Chico Buarque de Holanda e Gilberto Gil. De acordo com Silvia Moreira, ex-integrante do projeto,
somente hoje, no final do segundo grau, ela começa a receber na escola algumas informações
sobre o período da ditadura. Para a jovem, participar do Ato é um reflexo da sua própria maturidade
e consciência. “ “Hoje vejo com mais seriedade
essas questões. Quando o jovem não sabe e o

educador ensina para ele, o que o jovem vai
questionar e o educador vai esclarecer se complementam.... Eu achei muito importante saber
que existem muitos movimentos apoiando esta
causa”.
A Coordenadora do Projeto Centro de Referência em Direitos Humanos do Rio de Janeiro
(CRDHRJ) , que iniciou o momento de falas, enfatizou a importância de divulgar o que aconteceu naquele período. “Sim, senhores, aqui em
Petrópolis existiu uma Casa da Morte. É importante que todos saibam disso... A criação de um
centro de memória é fundamental para que nunca mais se esqueça, para que nunca mais aconteça”. afirmou.
Falaram ainda, representantes da CEV-Rio, do
Levante Popular, do Coletivo RJ Memória Verdade e Justiça, do Comitê Petrópolis em Luta
(CPL), da Juventude do Partido dos Trabalhadores (JPT Petrópolis), do Kizomba, do Núcleo de
Direitos Humanos da PUC-Rio, do Partido Comunista Brasileiro (PCB), do Partido Comunista
Revolucionário (PCR), do Partido dos Trabalhadores (PT – Petrópolis) e da União da Juventude
Socialista de Petrópolis (UJS).
(* Continua na página 2)
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(*) A Prefeitura de Petrópolis iniciou o processo
de desapropriação, realizando um levantamento de informa-
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ções. O imóvel foi avaliado em R$1 milhão e 200 mil reais,
mas até o momento não houve manifestação dos poderes estaduais ou federais para a liberação desta
verba. O procurador geral do município, Marcus São Thiago, participou do ato, juntamente com a deputada
Jandira Feghali (PCdoB/RJ), que recentemente anunciou uma emenda no orçamento da União, de R$ 600
mil, para a criação do memorial.
Membros da Comissão Estadual da Verdade (CEV- Rio), que integra o GT, também estiveram presentes. Entre eles João Ricardo Dornelles e Nadine Borges, que enfatizou a importância de se falar sobre este marco na
história da cidade e do país. “Tantas pessoas buscam conhecer Petrópolis, porque não conhecer essa parte
da história?”, indagou Nadine.
Após caminhada até a Câmara Municipal de Petrópolis, alguns participantes carregaram cruzes de madeira,
feitas pelos jovens do Projeto Florescer, e criaram um simbólico,cemitério clandestino, na Praça Visconde de
Mauá, como um marco da luta pela Memória, Verdade e Justiça.

Quem é Quem
Marcelo Prata
O assistente social Marcelo Prata entrou para o CRDH-RJ em junho
de 2013, através do processo seletivo lançado pelo projeto. Desde
então colabora com cada atividade elaborada pela equipe, na rotina
constante pela garantia dos direitos humanos.
Formado pela Pontifícia Universidade Catolica do Rio de Janeiro, o
petropolitano de 40 anos também é mestre em serviço social pela
PUC-Rio e acredita que o trabalho constante com a rede de serviços
é fundamental para a dinâmica do trabalho desenvolvido pela equipe,
em benefício das demandas sociais presentes na região.
Marcelo começou a trabalhar aos 18 anos, vendendo queijo na feira,
também foi office boy e em 1994 realizou o primeiro trabalho como
voluntário, na API-AIDS. Desde então não se distanciou mais das
questões sociais: atuou em projetos educacionais em comunidades carentes do Rio de Janeiro, o
que fez com que ele tivesse certeza da escolha pelo Serviço Social. Realizou estágios na área de
criança e adolescente, direito à terra e moradia, educação e sexualidade. Já como assistente social
trabalhou no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), no Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) e no próprio Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH).
“ Eu sempre falo que o Serviço Social me escolheu, já que eu fazia a Faculdade de Letras na
UFRJ e trabalhava em inúmeras comunidades carentes do Rio de Janeiro. Certa vez eu estava
em sala de aula trabalhando com os alunos e uma professora da PUC assistiu e me convidou
para ir para o Serviço Social, tendo em vista a forma como eu lidava com as questões sociais
das turmas... No mestrado fui estudar a questão da violência doméstica contra homossexuais.”
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No último dia 12/02 membros do Centro de Defesa
dos Direitos Humanos de Petrópolis participaram
de um encontro com a presença da ministra Maria
do Rosário, sobre a desapropriação da Casa da
Morte.

A reunião aconteceu na sede da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro (CEV-Rio) e foi
agendada para divulgar os mecanismos para a
efetivação da desapropriação do imóvel, além da
proposta de criação de um centro de memória no
local.
O evento teve início com a apresentação do Coro Nheengarecoporanga (do CDDH Petrópolis), regido pelo Maestro Carlos Eduardo Fecher. Na ocasião ,estiveram presentes na mesa de debate, a
Ministra dos Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, o Presidente de
Honra do CDDH Petrópolis, Leonardo Boff, o Procurador Geral do Município de Petrópolis, Marcus
São Thiago, a integrante da Cev-Rio, Nadine Borges e o Presidente da Cev-Rio, Wadih Damous,
além de Maria Thereza Goulart (viúva do ex-Presidente João Goulart, Jango).
Maria do Rosário propôs a criação de um grupo de trabalho, através de uma nova portaria que vincule o Município de Petrópolis, o Estado do Rio de Janeiro e o Governo Federal, na busca por recursos para efetivar a desapropriação e compor um projeto pedagógico para a utilização do local. “Em
matéria de direitos humanos nenhuma informação pode ser sonegada. O Brasil ainda não tem uma
política nacional sobre os chamados sítios históricos, o Brasil precisa estar trabalhando para realizar
e estruturar um ato normativo, legal inclusive, sobre a responsabilidade de preservar lugares que
não são apenas históricos porque ficaram no tempo, porque ficaram no passado, mas quando nós
reconhecemos um espaço como um espaço histórico, o que nós estamos dizendo é que este espaço e o que aconteceu dentro dele nos constitui nos dias de hoje, é parte da nossa identidade”, afirmou Maria do Rosário.
Leonardo Boff parabenizou o trabalho realizado
pela ministra Maria do Rosário e falou sobre a atuação histórica do CDDH-Petrópolis na luta pela desapropriação da Casa da Morte. “As pessoas não
saíam vivas de lá, uma saiu, quase que por milagre, e mesmo assim sofreu um atentado... Se tudo
isso ocorreu é porque dentro de nós há uma dimensão ‘demiens’, junto com a dimensão
‘sapiens”, analiso.

O Presidente de honra da entidade citou ainda, a
emenda parlamentar, apresentada pela Deputada
Federal Jandira Feghali (PCdoB), juntamente com o procurador geral do município de Petrópolis,
Marcus São Thiago, para a liberação da verba para a construção do centro de memória: “Já conseguimos subsídios para o memorial, mas não temos um tostão ainda para a desapropriação daquelas
duas casas”, comentou Boff.
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Equipe do Arte-Educação, programa do projeto Florescer, realizou no último dia 07/02, uma oficina especial como preparação para o Ato pela Desapropriação da Casa da Morte.

Concentração: Jovens se reúnem na sede do
CDDH antes da manifestação.

Oficina: Jovens realizam dinâmicas e elaboram roteiro para participar do Ato.

Na perspectiva de ação de (des)comemoração dos 50 anos do golpe militar, os educadores
populares elaboraram uma oficina especial abordando a temática da ditadura e o caso específico dos instrumentos de tortura e execução, que funcionavam clandestinamente na época da
repressão.
Enfatizando a luta pela desapropriação da Casa da Morte e pela criação de um Centro de Memória no local, a equipe se reuniu durante a tarde, em aprendizado sobre o período da ditadura militar. Os jovens puderam expor questionamentos aos educadores e ainda confeccionaram
cruzes de madeira para criar, no dia do Ato, um manifesto simbólico que lembrasse um cemitério clandestino.
No dia 10/02, antes do Ato, os jovens se
reuniram em concentração na sede CDDHPetrópolis, onde alinharam com parte da coordenação, o roteiro de ações previstas para o evento. A atividade foi ‘concretizada’ na
praça Visconde de Mauá, localizada em
frente à câmara Municipal de Petrópolis.
Além dos educadores, aproximadamente 30
jovens do projeto estiveram presentes à manifestação. Juntamente com as cruzes que Cemitério Clandestino: Manifestantes deixam
formaram o cemitério clandestino, o grupo cruzes como símbolo da memória dos torturados e
levou também instrumentos elaborados pela desaparecidos.
equipe nas oficinas de música.
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Mas o que significa Memória, Verdade e Justiça?
DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE – EIXO VI DO PROGRAMA
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS.
Para quem quer se aprofundar sobre o processo de resgate da memória e da verdade que
ocorre hoje em nosso país, não pode deixar de ter acesso ao conteúdo do que estabelece o
Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3). As diretrizes especificadas em seu bojo
refletem o que o país considera como prioritário em matéria de Direitos Humanos e como as
instituições devem proceder na criação e na efetivação de políticas públicas, sempre numa
perspectiva democrática e de permanente diálogo entre sociedade civil e Estado.
No tocante ao eixo orientador VI, qual seja, Direito à Memória e à Verdade, o PNDH-3 prioriza
um direito humano que tem sido objeto de lutas travadas desde antes da abertura política em
nosso país, marcada pela promulgação da Constituição Cidadã, em 1988. Estas lutas - iniciadas, primeiramente, pelas vítimas e familiares das vítimas que tiveram seus direitos violados
pelo Estado ditatorial e repressor e que comandou o país de 1964 a 1988 – saíram do âmbito
privado e adquiriram caráter público quando entraram num plano nacional onde a memória
histórica é considerada componente fundamental na construção da identidade nacional e cultural de um povo e na formulação de pactos que assegurem a não-repetição de violações de
Direitos Humanos.
O eixo orientador VI, se baseia em três principais diretrizes de políticas públicas para a efetivação do direito à Memória e à Verdade. São elas: reparações, reformas institucionais e locais de memória. Atualmente, percebe-se um forte engajamento dos movimentos sociais e
outros seguimentos da sociedade civil no sentido de fortalecer esta última diretriz. Campanhas como o “Ocupa DOP’S” e “Pela Desapropriação da Casa da Morte” traduzem este sentimento da sociedade em preservar a memória para as próximas gerações.
O resgate da memória e a elucidação das violações para a construção de uma verdade factual são o primeiro passo para que nosso país se emancipe, se reconheça como nação e caminhe na direção de uma democracia mais consolidada, sem perigos de retrocesso. Saber a
verdade do passado, também proporciona às novas gerações o entendimento de como funcionam os mecanismos institucionais de hoje e possibilita a sua defesa frente às novas violações promovidas pelo Estado.
Segundo o Cientista Político Paulo Vannuchi, “jogar luz sobre a repressão política do ciclo
ditatorial, refletir com maturidade sobre as violações de Direitos Humanos e as necessárias
reparações ocorridas durante aquele período são imperativos de um país que vem comprovando sua opção definitiva pela democracia”. Desta forma, com uma sociedade bem informada e apta a articular o passado e o presente, é possível que se faça, finalmente, a Justiça que
tanto almejamos e que corresponde àquela efetivada pelo Poder Judiciário através dos mecanismos previstos em lei.
(Mariana Barros, advogada do CRDH-RJ)
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A morte de Gisberta: uma história que se repete
Diante da crescente violência contra a poEXPEDIENTE
pulação LGBT e ativistas de direitos humanos, a equipe do CRDH RJ dedica
este espaço do Boletim à memória de Gisberta, transsexual brasileira violentada e
Redação e diagramação:
morta em 2006, em Portugal e a todas as
pessoas que sofreram com crimes gera- Juliana Oliveira (Mtb: 26755RJ)
dos pela intolerância e preconceito.

Brasileiro radicado na ‘terrinha’, Gilberto
Contato: crdhpet2@gmail.com
Salce Júnior morreu aos 46 anos, após
Rua Monsenhor Bacelar, 400–
ser violentado e jogado em um fosso de
Centro
um prédio em construção, por um grupo de adolescentes (entre 12 e 16
anos ).
Petrópolis– RJ

Transesexual, portadora do vírus HIV e moradora de rua, Gisberta era
22422462 / 22423913
alvo em potencial daqueles que corrompem, das maneiras mais perverAcesse: www.cddh.org.br
sas, os direitos humanos.
Gisberta era conhecida pela elegância e beleza e, inclusive, realizou
shows de transformismo em casas noturnas da região. Recebia apoio
de entidades e organizações locais, mas, segundo o jornal Diário de
Notícias, antes de ser assassinada já havia percebido a presença de
jovens implicando com ela, em uma obra próxima ao parque onde morava.
No último dia 14/02 duas mulheres foram agredidas no Rio de Janeiro, após serem reconhecidas como casal. Na mesma semana a sede
do grupo Diversidade Niterói foi invadida e destruída, tendo as paredes
pichadas com xingamentos homofóbicos... Oito anos após o assassinato de Gisberta, o ‘caso’ ainda é atual e se repete constantemente.
Como revela a letra de “Balada de Gisberta”, composta por Pedro Abrunhosa e interpretada por diversos nomes da MPB, “A distância até o
fundo é tão pequena... O amor é tão longe...” De fato, o amor parece
passar muito longe da maior parte das nossas ações diárias.

Siga o nosso perfil no Facebook
http://www.facebook.com.br/referenciarj

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

