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JJoovveennss ddoo PPrroojjeettoo RReessiissttiirr nnaa CCrriissee vviissiittaamm oo
SSEESSCC NNoogguueeiirraa!!

Um encontro com o lazer, um passeio pela cultura, o projeto resistir na crise, trabalha com jovens das
comunidades no entorno da BR040, comunidades periféricas e muitas vezes abandonadas pelo poder
publico e as políticas sociais, esses jovens muitas vezes são restritos aos espaços que são tão
importantes a juventude e por vezes acabam restritos a classes sociais mais altas e a espaços
centrais.

Nossa equipe propõe a construção e viabilidade de propostas que visem incluir a participação desses
jovens como agentes protagonistas de suas histórias e dos espaços de cultura e lazer da nossa
cidade, além de debatermos semanalmente sobre temas pertinentes a realidade política e histórica,
julgamos de suma importância a ocupação dos espaços pela juventude periférica assim como a
construção dos espaços políticos voltados a nossa população e não apenas uma parcela desta.

Abaixo uma narrativa de uma integrante da equipe sobre nossa visita com os jovens ao SESC de
Nogueira:

Saímos do CDDH às 7h da manhã e seguimos em direção à Tapera; depois à comunidade do Manga
Larga e à Vila das Sete Casas. Após pegar os jovens, fomos ao SESC de Nogueira. Chegamos ao
SESC por volta das 9h30, fizemos um lanche coletivo e iniciamos nossa participação na programação,
muitos jovens tiveram a oportunidade de ir a piscina e outros preferiram participar de um mini e
amigável torneio de futebol. Porém, deixamos claro que os jovens teriam autonomia tanto de participar
das atividades que quisessem, assim também de transitar e conhecer o espaço do SESC.

O grupo participou também da oficina de grafite, em que um profissional ensinava sobre a técnica de
manuseio e de pintura com tinta spray, que atraiu bastante atenção dos jovens, inclusive sendo uma
forma de cultura muitas vezes criminalizada e confundida com a pixação. O resultado dessa oficina foi
uma faixa que ficou exposta no próprio SESC.

Por fim, além de oficinas variadas e o espaço de lazer, os jovens terminaram ao som do show da
banda Gotam C.R.U. e os Coringas encerando o dia de um passeio revigorante e de extrema
importância para aqueles que vivem a exclusão e a falta de espaços para se divertirem.

Voltamos para deixar os jovens nas comunidades, com sorrisos, felicidade e esperança, que o futuro
pertença aos sonhos de juventude e a um mundo mais justo.
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RReeuunniiããoo mmeennssaall ddoo FFóórruumm EEssttaadduuaall ddee ppooppuullaaççããoo
aadduullttaa eemm ssiittuuaaççããoo ddee RRuuaa..

JJoovveennss ddoo PPrroojjeettoo RReessiissttiirr nnaa CCrriissee vviissiittaamm oo
SSEESSCC NNoogguueeiirraa!!

A reunião estadual do Fórum Estadual de
população em situação de rua foi dividida em
topicos para encaminhamentos e analises do
momento politico.

Foram debatidos os preparativos para o
encontro Estadual, ainda em processo de
mobilização para que seja realizado um seminário
estadual com a maior presença possivel de
integrantes desse fórum e também pessoas em
situação de rua atendidas pelos projetos
participantes das diversas regiões do estado. Esse
seminário ainda não teve seu local definido.

Uma avalição convergente entre os
participantes, foi o desmanche do aparelho público
de atenção a saúde da população em situação de
rua, com a redução de equipes em diversas
cidades, prejudicando tratamentos e
acompanhamentos, tendo em vista que os agentes
comunitários eram parceiros estratégicos na luta
por garantia de direitos e serviços públicos à essa
população.

CDDH realiza ação conjunta com Ministerio
Público na BR040!

O CDDH acompanhou a
Secretaria de Assistência
Social, o Conselho Tutelar e a
Secretaria de Saúde em uma
visita na Comunidade Vila
Popular localizada no entorno
da BR040 para atualização
dos cadastros dos moradores
e suas familias, além dos
encaminhamentos
necessários, como
agendamento de consultas
médicas nos aparelhos
publicos, matrícula de jovens
em escolas e escuta das
demais demandas diárias da
comunidade.

A ação aconteceu devido a
comunidade ser parte em um
Grupo de Trabalho no MPF

que tem o objetivo da
regularização fundiária dessa

comunidade. Esse foi mais um
dos passos que a Vila Popular
deu para a regularização de
suas moradias, que já estão
há decadas no local.

O CDDH entende o serviço
como um passo importante
para garantia dos direitos
dessa população, com acesso
e encaminhamento aos
serviços públicos necessarios
para os moradores e que
deveriam ser garantidos para
todos.
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O Centro de Defesa Dos Direitos Humanos realiza
reunião com Ministerio Público Federal em

Petrópolis.

OOccoorrrree aa pprriimmeerriiaa rreeuunniiããoo eemm 22001199 ddoo FFóórruumm GGrriittaa
BBaaiixxaaddaa!!

O CDDH Petrópolis participou da primeira reunião anual do
Fórum Grita Baixada no dia 25/02, um espaço de discussão sobre a
conjuntura política e a busca por segurança pública com cidadania.

Toda reunião do Fórum, um novo projeto participante se
apresenta, dessa vez contamos com a apresentação do projeto
NAV (Núcleo de Atenção a Violência) que funciona na Baixada
Fluminense, e teve inicio de suas atividades em 1996.

Entre os pontos de discussão políticas e informes, cabe ressaltar
a discussão em torno da perspectiva de criar uma Articulação
Parlamentar Pela Vida na Baixada Fluminense, com parlamentares
tanto estaduais quanto federais e que vise a luta pela vida e os
direitos humanos da população da baixada fluminense, e também o
inicio da organização de um Ato em memória das 29 vítimas da
chacina na Baixada Fluminense que completa 14 anos no dia 31 de
março.

Estreitamos novos vínculos e saímos fortalecidos desse encontro,
na luta por uma segurança pública com maior investimento na
inteligência e que pense na cidadania!

O projeto Assessoria Jurídica do CDDH se
reuniu com o Ministério Publico Federal em
Petrópolis no mês de fevereiro. O Objetivo desse
encontro era dar continuidade aos trabalhos com
a da casa da morte, após o Tombamento
realizado em novembro de 2019. Nesse encontro,
foi discutido o quanto era fundamental após o
tombamento, iniciar a desapropriação do imóvel e
posteriormente fazer um centro de memoria
verdade e justiça.

Discutimos sobre a necessidade de uma
instituição encarregarse da Campanha para
arrecadação de recursos para fazer a
desapropriação do imóvel, campanha que deve
ser iniciada o mais breve possível, visto que o
decreto de desapropriação já foi expedido pela
prefeitura Municipal de Petrópolis.

Além da campanha para desapropriação do
imóvel, outro ponto que foi discutido é da
possibilidade de viabilizar posteriormente, o
centro de memória e verdade e justiça na casa da
morte, tão fundamental, para lembrarmos
períodos sombrios que assombraram nosso
passado, e espantar os fantamas que tentam
trazer novamente violações tipicas naquele
período ao nosso presente.
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Cantinho da Poesia

MMaaiiss uumm cciicclloo ddee iinniicciiaa nnoo pprroojjeettoo FFlloorreesscceerr!!

SSaauuddaaddee

Que saudade
tenho de nascer.

Nostalgia
de esperar por um nome

como quem volta
à casa que nunca ninguém habitou.

Não precisas da vida, poeta.
Assim falava a avó.

Deus vive por nós, sentenciava.
E regressava às orações.

A casa voltava
ao ventre do silêncio

e dava vontade de nascer.

Que saudade
tenho de Deus.

MMiiaa CCoouuttoo

O período de inscrições para o Projeto Florescer
2019 ocorreu entre os dias 07 de Janeiro até 21
de Fevereiro, somando 46 dias. A divulgação se
deu pelo Facebook do CDDH, faixa no muro da
instituição, dois programas ao vivo e uma
entrevista para um jornal da TV Petrópolis Canal
10, matérias em Jornais locais impressos e
onlines.

Também foi divulgado nos aparelhos de serviços
público e em parceiros.

Ao fim do processo de seleção serão 50 jovens
durante a semana fazendo o curso, com
agroecologia, teatro, musica, informatica e muito
afeto,

O Processo seletivo ocorreu no dia 26 de
Fevereiro, e foi realizado em duas etapas: a
primeira com atividades mais lúdicas para que os
adolescentes e jovens pudessem conhecer as

propostas que serão desenvolvidas ao longo do
ano e a segunda etapa foi uma entrevista com os
responsáveis dos participantes lecionados com a
finalidade de firmar uma parceria entre Projeto
Florescer – Famílias.

Estamos muitos felizes com o novo ciclo do
florescer que se inicia, e a construção coletiva de
ideias em conjunto com os jovens.
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Relizada Assembleia Geral Ordinária da
Diretoria do CDDH!

O Centro de Defesa dos
Direitos Humanos recebeu a
visita do professor Algemiro, da
Aldeia Sapucahy, em Angra dos
Reis, para pensarmos juntos um
intercâmbio entre os jovens do
CDDH e os jovens da
Comunidade Indígena Guarani
Mbyá.

O intercâmbio tem a finalidade
de trocar experiências e gerar
aprendizado das diferentes
culturas, modo de vida e
fortalecimento das nossas lutas
enquanto minorias no contexto
social brasileiro.

Na Aldeia Sapucahy tem em
média 350 pessoas e 70 casas.

Todos na Aldeia tem acesso as
tecnologias e diferentes meios de
comunicação. Atualmente a

maioria utiliza aplicativos em
Guarani.

Atualmente os Guarani Mbyá
trabalham com o artesanato
como meio de subsistência,
outros são professores, agentes
comunitários, como exemplo do
Algemiro, que é professor e
leciona a disciplina de
Cosmologia Guarani em uma
escola estadual.

Em breve teremos mais
informações sobre o intercâmbio,
acompanhem na pagina do
CDDH!

De acordo com o Estatuto do CDDH e em atendimento
ao Edital enviado aos membros e afixado na sede, neste
dia 22 de fevereiro, às 19 horas, ocorreu a Assembleia
Geral Ordinária do CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS
HUMANOS DE PETRÓPOLIS com a finalidade de aprovar
as contas de 2018 e de eleger a diretoria da instituição
para o biênio entre 2019 e 2021.

Os voluntários que integram a diretoria do CDDH são
Leonardo Boff, Sérgio Hammes e Maria da Glória Guerra
e os membros do Conselho Fiscal São Sheila Souza,
Roselene Leite e Márcia Miranda. Além destes temas, os
membros do CDDH presentes à assembleia discutiram o
cenário nacional e a importância da luta pelos direitos
humanos frente a este conservadorismo que tende a
naturalizar o extermínio da população negra e pobre,
retirar nossos direitos sociais e incentivar a violencia com
a falsa ideia de que facilitar o acesso as armas é uma
politica de segurança publica.

O CDDH se manterá na luta com o lema “Servir à vida”
em busca de uma sociedade justa e igualitária.

VViivvaa oo CCDDDDHH PPeettrróóppoolliiss!! RRuummoo aaooss 4400 aannooss!!

CCDDDDHH rreecceebbee vviissiittaa ddoo pprrooffeessssoorr AAllggeemmiirroo..
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Relizada Assembleia Geral Ordinária da
Diretoria do CDDH!

SSaauuddaaddee

Que saudade
tenho de nascer.

Nostalgia
de esperar por um nome

como quem volta
à casa que nunca ninguém habitou.

Não precisas da vida, poeta.
Assim falava a avó.

Deus vive por nós, sentenciava.
E regressava às orações.

A casa voltava
ao ventre do silêncio

e dava vontade de nascer.

Que saudade
tenho de Deus.

MMiiaa CCoouuttoo

28 de Fevereiro – Em 1935 morria Fracisca Edwiges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha
de Gonzaga, foi uma pianista, maestrina e compositora carioca. Considerada uma das maiores
influências da música popular brasileira.

26 de Fevereiro – Em 1802 nascia Victor Hugo, escritor, poeta e dramaturgo, autor do clássico “Os
Miseráveis”.

22 de Fevereiro – Em 1989 é criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

21 de fevereiro – Em 1965 é assassinado Malcom X, um dos líderes do movimento negro e membro
dos Panteras Negras, doou sua vida na atuação pela emancipação dos negros nos EUA e por direitos
e justiça social.

19 de Fevereiro – Em 1954 nascia Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, ou Sócrates ou Doutor
Sócrates, um dos grandes nomes do futebol brasileiro, um grande destaque na luta pela democracia,
tanto pela democratização no futebol, quanto na luta pelas Diretas Já.

17 de Fevereiro – Em 1997 morre Darcy Ribeiro, educador, político, etnólogo, antropólogo e escritor
brasileiro. Seus estudos foram essenciais para alavancar uma nova reforma educacional no Brasil.

15 de fevereiro – Em 1905 nascia Nise da Oliveira, médica psiquiatra e comunista, foi militante na área
da saúde por todo sua vida, lutando contra as formas agressivas de tratamento da época, como
confinamento forçado em hospitais e eletroque.

15 de Fevereiro – Em 1564 nascia Galileu Galilei, astrônomo, filósofo, matemático e físico que esteve
intimamente relacionado com a revolulão cientifica.

12 de Fevereiro – Em 1809 nasce Charles Darwin, autor da Origem das espécies, sua teoria sobre a
evolução das espécies foi fundamental para a compreensão da vida e evolução em nosso planeta.

12 de Fevereiro  Em 1908 nasce Olga Benária Prestes, importante militante política e revolucionaria
de sua época, companheira de Luiz Carlos Prestes, foi presa e entregue ao governo nazista Alemão da
época por Vargas mesmo grávida de um brasileiro, ficou presa em um campo de concentração e
posteriormente foi assassinada em uma câmara de gás do regime nazista.

11 de Fevereiro – Em 1650 morre René Descartes, filósofo e matemático francês.

11 de fevereiro – Em 1907 nascia Caio Prado Junior, um dos grandes nomes das ciências sociais do
Brasil, com diversas produções extremamente importantes sobre desenvolvimento da sociedade
brasileira.

10 de fevereiro – Em 1898 nascia Bertholt Brecht, dramaturgo, poeta e encenador alemão, seus
trabalhos artísticos e teóricos influenciaram profundamente o teatro contemporâneo.

9 de Fevereiro – Em 1912 nascia Apolônio de Carvalho, militar e internacionalista, participou de
diversos levantes e brigadas internacionais em defesa dos direitos do povo oprimido e contra o
nazifascismo.




