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50 ANOS DO GOLPE CIVIL– MILITAR
Eventos retratam ‘o que deve ser lembrado para NUNCA mais ser repetido’
No mês de março a (des)comemoração pelos 50
anos do golpe civil- militar pautou eventos em diversos Estados do Brasil, avivando a memória daqueles que viveram os anos de repressão e deixando um registro na mente das gerações que
(pouco) ouviram falar dela.
A luta pela Verdade, Memória e Justiça ganhou
corpo com a adesão e divulgação de ações feita
por grupos além de familiares e militantes. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis
(CDDH), através das equipes e projetos, esteve
presente em muitas dessas atividades e apoiou
iniciativas, com o intuito de unir forças na luta pela
concretização do direito à verdade e à justiça.

país, que aceitaram o desafio de produzir obras
com a temática ‘50 anos do Golpe’. Para Breno
Ramé, um dos artistas participantes, o trabalho
foi uma forma de representar o que as pessoas
sentiam durante os anos de chumbo. “A minha
intenção foi fazer alguém explodindo as ideias, o
que era muito comum naquela época... Por medo,
muitas pessoas acabavam se matando”, comentou.

Atos marcam os 50 anos do Golpe na cidade
imperial
Além das ações voltadas para a Desapropriação
da Casa da Morte, imóvel localizado em Petrópolis
e utilizado por militares como instrumento de tortura nos ‘anos de chumbo’, a equipe do CDDH esteve presente no Ato artístico, realizado pela Faculdade Arthur Sá Earp Neto (Fase/FMP) e pela Cellograff, no dia 22/03, na Praça D. Pedro II.
O evento reuniu grafiteiros de diversas regiões do

Grafite do artista Ramé, no ato criado pela Fase/ FMP

Carla Fernandez fala sobre a importância da construção de locais de memória

Ainda em apoio às ações elaboradas pela faculdade, funcionários do CDDH participaram da elaboração da exposição “Fica Decretado que Agora
Vale a Verdade”, que contou com a contribuição
de conteúdo, da advogada do Centro de Referência em Direitos Humanos do Rio de Janeiro
(CRDH-RJ), Mariana Barros.
Na inauguração da exposição, que aconteceu no
dia 28/03, estiveram presentes representantes do
CDDH, a Supervisora Geral da Faculdade, Maria
Isabel Chaves, o Presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, Wadih Damous, o Curador da Exposição, Cláudio Partes, e o Diretor da
Exposição e Coordenador de Projetos e Extensão, Ricardo Tammela, além de membros de conselhos estudantis e dos primeiros visitantes.
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50 anos do golpe: Eventos retratam ‘o que deve ser lembrado para NUNCA mais ser repetido’
Na última sala da exposição, onde o visitante é convidado a
deixar uma mensagem, os presentes registraram a satisfação
de estarem reunidos em nome da memória e da luta por justiça. “Da ditadura não se espera outra coisa, mas da democracia eu não posso aceitar o silêncio”, comentou, Wadih Damous.
Carla Maria Fernandez, Coordenadora do CRDH-RJ, finalizou
o momento de falas enfatizando a necessidade de criação de
locais que construam uma nova realidade, a partir da história
vivida.“Não dá mais para deixarmos de criar esses espaços de memória... Petrópolis ganha muito hoje
com essa exposição e com todas as ações que estão sendo realizadas este mês... Marcamos na cidade
a (des)comemoração”.
A exposição pode ser visitada até o dia 30 de junho, de segunda a sexta-feira, das 09 às 21h, e sábado,
das 09 às 18h. A entrada é franca.
RJ: na capital os eventos são praticamente diários
O clima de resgate da memória e de informações permeia as diversas esferas sociais: organizações,
partidos políticos, empresas e meios de comunicação se desdobram para acompanhar as ações elaboradas para lembrar ao povo o que faz parte da sua própria história.
Na sexta-feira, 21/03, Cristiana Corsini, Psicóloga do CRDH-RJ, participou do primeiro dia do evento
“Ocupa DOPS”, ação que reuniu mais de 100 pessoas, na frente do prédio do Departamento de Ordem
Política e Social (Dops).
A atividade teve início com a aula pública da professora de história da PUC-Rio, Luciana Lombardo e
terminou com a apresentação da performance artística da Companhia de teatro de rua Mystérios e Novidades. “Achei muito bacana, porque foi uma iniciativa de um coletivo. A performance com a lavagem
simbólica da escadaria do DOPS foi muito emocionante e a participação dos estudantes foi espontânea... Toda a construção do evento foi muito interessante”, comentou Cristiana.
Já no dia 25/03 Carla Maria Fernandez participou da Audiência Pública sobre a Desapropriação da Casa da Morte, realizada pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), que apresentou o relatório preliminar
da investigação. Segundo Carla, durante a audiência ficou evidente a dificuldade que a Comissão Nacional da Verdade está encontrando para que os outros torturadores deponham, por isso vem tentando obter apoio da Polícia Federal, mas ainda sem sucesso.
Na ocasião esteve presente Inês Etienne Romeu, a única
sobrevivente da Casa da Morte e responsável pelo conhecimento público da existência deste imóvel, utilizado pelo exército brasileiro como instrumento de tortura nos anos de
repressão. “Foi um momento de muita emoção, ela fez
questão de agradecer carinhosamente, pelo nosso trabalho”, contou Carla.
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CRDH Rio de Janeiro

De 24 a 26 de fevereiro o CRDH-RJ participou do V Encontro Nacional dos Centros de Referência, em Brasília.
A Coordenadora Carla Fernandez e o Assistente Social
Marcelo Prata representaram a equipe, no evento que
funcionou como uma troca de experiências entre os
CRDH´s de todo o país. No primeiro dia Carla Fernandez
(Coordenadora do CRDH-RJ) compôs a mesa sobre
‘Memória e Verdade’, juntamente com Gilles Gomes (Comissão de Mortos e Desaparecidos), Márcio Félix (PNUD da Comissão de Mortos e Desaparecidos) e Pedro Nogueira (CRDH de Belo Horizonte).
Estiveram em pauta temas como a parceria com movimentos sociais, as abordagens e dificuldades com
os diversos públicos, a análise da manutenção dos convênios, através do sistema de gestão de convênios e contratos de repasse- SICONV, e a elaboração de ações e campanhas.
Na ocasião alguns participantes fizeram uma homenagem à Marcelo Prata, diante da violência homofóbica, sofrida na cidade de Petrópolis.

Quem é Quem

Miriam Barrutia

A assistente administrativa do CRDH-RJ, Miriam Barrutia faz parte da equipe do CRDH– RJ desde abril
de 2013. Nascida na Guatemala e formada em arquitetura, ela já atuou em diversas ONG’s e projetos sociais no Brasil e em outros países.
Morando em Petrópolis há somente dois anos, a guatemalteca começou a trabalhar em projetos sociais
em 2007, em El Salvador. Depois disso foram muitas
as experiências com famílias de comunidades localizadas à margem das sociedades: no Brasil, na Bolívia, na Guatemala e no Peru.
Entre as principais atividades desenvolvidas, Miriam
destaca o trabalho com ‘bibliotecas itinerantes’, que
realizou na América Central, e que oferecia a jovens
e adultos, atividades de leitura que aconteciam na rua, mas que acabavam por atender à outras demandas da população. Já no Brasil, Miriam participou de projetos sócio-culturais desenvolvidos por uma
ONG, na comunidade do Caxambú, em Petrópolis.
No CRDH- RJ Miriam fornece hoje apoio à equipe, através da organização de arquivos, fichas de atendimento e da elaboração de metodologias de funcionamento que facilitem a dinâmica de trabalho e a rapidez no atendimento, bem como a otimização do serviço prestado para os diversos públicos. Além disso a arquiteta, que também tem formação como designer, realiza trabalhos de artes gráficas para o projeto, de acordo com demandas internas.
“Minha formação acadêmica me define como arquiteta e designer e realizei vários trabalhos nessas áreas quando estava em El Salvador, mas eu acho que a melhor formação que eu já tive foi a de crescer
e aprender sobre a vida, junto a todas as famílias que conheci nos diferentes lugares onde estive, então
acho que não posso me chamar de profissional disto ou aquilo, mas de alguém em processo de aprendizado”, conta.
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CDDH Petrópolis

Membros do CDDH e comunidades assistidas participam de
curso lançado pela Fiocruz
Durante todo o mês de março a equipe do Projeto Assessoria Jurídica Popular, do Centro
de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, e
moradores de algumas comunidades assistidas
participaram do Curso de Plantas Medicinais, elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz do
município.
A advogada Cecília Melo e a geógrafa Daniela
Egger, ambas do projeto do CDDH, participaram
das 40 horas de aula e ainda irão realizar um trabalho de campo, que acontecerá em maio, no
herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
De acordo com Daniela Egger, o conteúdo do
curso vem ao encontro do trabalho que o CDDH
realiza com as comunidades. “A construção de
quintais produtivos pode ser uma das nossas estratégias de resistência nos territórios e nas lutas
As aulas aconteceram no Palácio Itaboraí
por moradia”, afirmou.
Moradores das Comunidades quilombola da Tapera, Duarte da Silveira, Comunidade do
Contorno (Escola Comunitária Leonardo Boff), todas assistidas pelo CDDH participaram
das aulas, realizadas no Palácio Itaboraí, onde está localizado o Campus da Fiocruz de
Petrópolis.
O curso é uma das primeiras etapas do Projeto de Arranjos Produtivos locais de Petrópolis,
organizado pela Fiocruz do Município, através
do coordenador Sérgio Monteiro. O objetivo é
organizar uma base de plantas medicinais para os postos de saúde de Petrópolis.

Grupo reunido na aula de Secagem e Estocagem

Para Cecília Melo é fundamental criar novos
hábitos e posturas diante dos elementos naturais. “Acredito que é preciso ressignificar a
relação das comunidades, cada uma com suas especificidades, com a natureza”, informa.
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CDDH Petrópolis

CDDH contrata equipe técnica para assessorar a Comissão
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da
Presidência da República
O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH) finalizou o processo de
contratação da equipe técnica, que irá assessorar a Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos (CEMDP), da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República O trabalho teve início em meados de fevereiro e as primeiras atividades começam a ganhar visibilidade.
Ao todo são dez profissionais entre eles, pesquisadores, cientistas sociais, advogados, jornalistas e psicólogos. Com as ações da equipe técnica, o CDDH conquista agora uma Sede da organização em Brasília. De acordo com o Coordenador da equipe, Rafael Rodrigues, as ações do grupo estão divididas em diversas fases, em que a aproximação com os
familiares de mortos e desaparecidos políticos é constante e primordial.
“O objetivo de todo esse trabalho é algo muito maior. Precisamos, além de dar um retorno
para as famílias e um conforto maior para elas, reverberar na sociedade todas as informações, de modo que tenhamos então, uma política de não repetição’, esclarece Rafael.
O trabalho inicial está concentrado em pesquisas biográficas e na coleta
de testemunhos, com o intuito de auxiliar
na busca pelos restos mortais de militantes desaparecidos na ditadura. Em seguida serão realizadas as ações de escavação, que acontecerão a princípio, em cinco Estados do país. Outra atividade da equipe técnica é a retificação dos atestados
de óbito, como ocorreu recentemente
no caso do jornalista Vladimir Herzog. A
equipe também realiza a coleta de material genético dos familiares para ampliar
o banco de DNA da Comissão de Mortos e
Desaparecidos Políticos da Presidência
da República.

Sede do CDDH– Petrópolis em Brasília– DF

A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos foi criada a partir da Lei nº
9140, de 1995, que reconheceu como mortas, pessoas desaparecidas em razão da participação ou suposição de participação em atividades políticas no Brasil, durante o período de
repressão.

Siga o nosso perfil no Facebook:

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

Membro da coordenação executiva do
CDDH lança livro na Travessa
No próximo dia 14/04 a partir das 18h, Rafael
Coelho Rodrigues, membro da coordenação
executiva do Centro de Defesa dos Direitos
Humanos de Petrópolis, lançará seu 2° livro,
na Livraria da Travessa, no Centro do Rio de
Janeiro.
Em “Juventude como Capital: A questão criminal e os projetos sociais frente as políticas
para os jovens vulneráveis" (Editora Juruá), tese de doutorado em Psicologia realizada
na
UFF, o
autor
aprofunda
a pesquisa divulgada no primeiro livro (“O Estado penal e a sociedade de controle: O Programa Delegacia Legal como dispositivo de análise”, da Editora Revan), na qual busca evidenciar
a junção das esferas penal e social.
Rafael mergulha na análise do Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania (Pronasci), criado pelo Ministério da Justiça e implementado pelo Governo Federal, com o objetivo de
unir a segurança pública aos projetos sociais voltados para jovens pobres e negros, ou ‘ quase negros de tão pobres’, como
cita o autor.
Com o foco na relação entre criminalidade e pobreza, hoje mecanicamente presente no senso comum, Rafael Coelho realiza um
trabalho de pesquisa em comunidades do Rio de Janeiro, a partir da ‘análise da implicação’. Sob a hipótese da construção do
jovem como projeto, supostamente pretendida pelo Estado, o
autor realiza o acompanhamento das ações que defendem a lógica Penal como política Social e do resultado de tais iniciativas para os jovens diagnosticados como vulneráveis e em risco
social.
“O que podemos pensar a partir da recusa dos jovens em fazer
da sua vida, capital humano e de rentabilização para o capital? O
que está imperceptível, invisibilizado, nos atuais discursos, políticas e técnicas para a juventude empobrecida?”
Indo além das críticas às políticas de enfrentamento, o autor parece rever seus próprios olhares e convida o leitor a fazer o mesmo.
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