NOTA DE ESCLARECIMENTO

O CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE PETRÓPOLIS, instituição fundada há mais de 40 anos na denúncia,
encaminhamento, acompanhamento e enfrentamento à violações de direitos humanos informa à comunidade
petropolitana, instituições parceiras e especialmente às comunidades assessoradas e aos participantes dos projetos
desenvolvidos pela instituição que não estará, junto a outros movimentos, instituições, parceiros e sociedade
progressista desta cidade, tomando as ruas em protesto tão relevante, necessário e urgente em virtude das
orientações sanitárias de nossxs respeitosxs (e tão desvalorizados e desrespeitados neste momento) profissionais de
saúde que indicam que qualquer medida de segurança é menor que o isolamento social para a redução do contágio
do COVID 19 entre a população brasileira.
No entendimento de que a orientação destxs profissionais que destacam conhecimento técnico e científico em favor
da saúde da população precisa ser nosso parâmetro neste momento, não convocamos nossas comunidades a gritarem
em protesto em favor da vida, DA VIDA NEGRA, dos direitos sociais, da SAÚDE, da democracia, da seriedade das
instituições governamentais no cuidado com a população, pela preservação do meio ambiente, pelo direito à moradia,
pelo respeito às mulheres e à população LGBTQI+, pelo direito e pela vida dos Negros, dos Indígenas, Quilombolas,
Caiçaras, entre tantos outros.
Nossa luta continuará na garantia das vidas, dos direitos fundamentais, dos DIREITOS HUMANOS. Porém, entendemos
que este momento, em que chegamos até as comunidades desta cidade para atendimento às emergências e
distribuição de itens de primeira necessidade precisa preservar nossxs companheirxs. Nosso compromisso com a vida
neste momento será o de continuar buscando que as comunidades se cuidem, entendam a necessidade do isolamento,
das regras de higiene e distanciamento para que o novo coronavírus não se alastre nestes locais onde as moradias já
são precárias, os espaços comuns pequenos e as necessidades incontáveis.
Em breve, com o controle deste cenário sanitário, continuaremos nossa luta nas ruas, de corpo e GRITO.
Nosso agradecimento a todxs oxs profissionais de saúde, técnicxs e cientistas que mesmo perseguidos, continuam sua
luta pela garantia da vida, pelo combate à contaminação em massa, pela informação à população e na busca de
alternativas para a prevenção e combate à pandemia.
Nosso agradecimento a todxs que neste momento lutam e expressam sua indignação contra as absurdas situações
deste dia a dia que impregnam violência, morte e destruição especialmente de alguns grupos.
Nossa solidariedade aos familiares, amigxs e comunidades que perdem diariamente seus entes queridxs em virtude
da pandemia, da violência ou da negligencia do Estado e pelo RACISMO, PRECONCEITO E ÓDIO.
ESTAMOS NA LUTA! CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE PETRÓPOLIS
“SERVIR À VIDA”
#vidasnegrasvalem
#respeitoaosindigenas
#quilombolasresistem
#respeitoaosdireitoshumanos
#direitoshumanos

