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     Nesse 26° Grito dos Excluídos, não podíamos nos encontrar nas ruas, com muito afeto,
luta e unidade. Mas ainda assim gritamos juntos/as! Fizemos lives pela página do Grito
Petrópolis, respeitando as normas de distanciamento para nossa saúde seguindo as
recomendações da OMS.
   Gritamos esse ano, por moradia, pela educação pública e de qualidade, em defesa dos
profissionais da educação e da VIDA de nossas crianças, contra o retorno sem condições
necessárias as aulas. Gritamos contra a violência doméstica, pela garantida da integridade
física e mental das crianças, contra a LGBTfobia, o machismo e o racismo: trazendo a
bandeira do movimento internacional que culminou em levantes por todo o mundo "VIDAS
NEGRAS IMPORTAM!" Gritamos pelos Direitos Humanos, pela ciência, pelos profissionais
da saúde e na defesa de um SUS 100% público. Gritamos pela moradia há muitos anos
consecutivos e continuamos gritando por políticas habitacionais e contra o despejo,
especialmente neste tempo de pandemia. Petrópolis grita pela regularização fundiária, pela
ampliação do horário de atendimento nos postos de saúde. Gritamos em defesa da
democracia, sua radicalização e de nossas vidas em um momento de crise sanitária com
alto índice de mortes. E todos esses gritos se somaram  a uma palavra de ordem em
comum: Fora Bolsonaro!
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GRITO DOS EXCLUÍDOS 2020
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CARTA GRITO DOS EXCLUÍDOS 2020

Clique na foto para ler a carta inteira

POR QUE E PELO QUE AS COMUNIDADES DE PETRÓPOLIS GRITAM?
      Representantes de diversas comunidades atendidas pelo CDDH Petrópolis
gravaram vídeos dizendo qual são seus principais gritos em 2020.

Clique na foto para ver o vídeo!

http://cddh.org.br/assets/docs/CARTA%20DO%20GRITO%20DOS%20EXCLU%C3%8DDOS%20PETR%C3%93POLIS%202020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zi3ObOrMcwA


      No dia  01 de setembro, como abertura do Grito dos Excluídos 2020, aconteceu uma
conversa sobre a população em situação de rua. Participaram do bate-papo Carla de
Carvalho  - Pedagoga, especializada em gestão de pessoas e viabilidade de projetos e
psicopedagogia clínica e institucional. Atualmente na coordenação do Centro de Defesa dos
Direitos Humanos de Petrópolis (@cddh_petropolis), Frei Raoul Bentes -  Frade Franciscano,
licenciado em Filosofia, bacharelando em Teologia pelo Instituto Teológico Franciscano (ITF)
e militante dos Direitos Humanos e Vania Rosa - Ex-moradora em situação de rua, fundadora
do Projeto JUCA, Juntando os Cacos com Arte, e do Coletivo Rua Solidária. Coordenadora
do Fórum PopRua/RJ. A conversa está salva no facebook do Grito Petrópolis. Clique na
imagem abaixo para ser redirecionado à gravação do evento.
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SEMANA DO GRITO DOS EXCLUÍDOS 2020

01/09 – DEBATE SOBRE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Clique na foto para ver o vídeo!

      No segundo dia  da Semana do Grito dos Excluídos o tema discutido foi Educação e
Vida. A conversa foi focada no papel ímpar da educação e na formação das pessoas e sua
relação com a vida nesse cenário grave de crise sanitária. Deste debate, participaram: Rose
Silveira, Luciano Mathias e a educadora do CDDH Bárbara Iung. Clique na imagem para ser
redirecionado à gravação do evento.

02/09 –EDUCAÇÃO E VIDA

https://www.facebook.com/watch/?v=366772201141019&extid=At4XaNhHiwtMhtdW


      No terceiro dia da Semana do Grito dos Excluídos, o tema do debate foi Diversidade
Religiosa, a liberdade de culto e o respeito e diálogo inter-religioso. Para debater sobre o
assunto, contamos com a presença de: Frei Raoul Bentes: Frade Franciscano, licenciado em
Filosofia, bacharelando em Teologia pelo Instituto Teológico Franciscano (ITF) e militante dos
Direitos Humanos; Pra. Mônica Francisco: Pastora Evangélica, cientista social e deputada
estadual no Rio de Janeiro; Pai Pedro Nogueira: Mestre em Ciências da Religião pela UFJF-
MG, estudioso das Religiões Afro-brasileiras; Babalawô Ivanir dos Santos: Pós-doutorando
em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC/UFRJ);
Fernanda Ferreira: Centro Espírita Caboclo Sete Flechas e Pr. Claudio Ribeiro: Pastor
Metodista e professor de Ciência da Religião na UFJF (Universidade Federal de Juiz de
Fora). Para assistir à gravação da conversa clique na imagem abaixo.
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Clique na foto para ver o vídeo!

03-09 – DIVERSIDADE RELIGIOSA

Clique na foto para ver o vídeo!

https://www.facebook.com/gritopetropolis/videos/742458003203984
https://www.facebook.com/watch/?v=316735742869752&extid=DNJZLtzMHAxZag5z


      O quarto dia da Semana do Grito dos Excluídos  foi marcado pelo tema: A realidade da
pandemia e a violência contra a mulher. A conversa foi sobre a violência contra a mulher na
pandemia, o machismo estrutural e a necessidade de superação da sociedade patriarcal.
Participaram da conversa: Isabelle Motta: Formada em História pela Universidade Católica de
Petrópolis e militante do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro; Daiane Silva:
Graduada em História, graduanda em Ciências Biológicas e militante do Coletivo Mulheres
na Resistência - RJ e da Resistência Popular Estudantil – RJ; Drica Madeira: Doutoranda e
pesquisadora do Laboratório de Teoria e Práticas Feministas no Programa Avançado de
Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PACC – Letras/ UFRJ); Vivian Carvalho:
Educadora infantil, professora de história com pós-graduação em Historiografia Brasileira e
militante do coletivo Feministas Juntas e do SEPE; Lívia Miranda: Professora, mestranda em
Educação, militante do Movimento Comuns, da UNALGBT e do "Coletivo Educação é
Resistência" e Vanderlea Aguiar: Educadora Popular no cursinho da comunidade Vila Isabel,
no Rio de Janeiro, pela Rede Emancipa, educadora infantil e militante do movimento de
favelas feminista e negro. Para assistir à gravação da conversa, clique na imagem abaixo:
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04/09 – A REALIDADE DA PANDEMIA E A VIOLÊNCIA CONTRA 
 A MULHER

Clique na foto para ver o vídeo!

      No quinto dia da Semana  do Grito dos Excluídos, o debate foi sobre o direito à moradia
digna, por habitações com condições decentes e humanas e sobre a luta travada  nas
comunidades de Petrópolis  e Rio de Janeiro. Participaram da conversa: Claudia Renata
Ramos: Representante do Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis, presidente
da comissão das Vítimas das Tragédias da Região Serrana, ex-rodoviária, professora e
agente de endemias no município; Camila Santos: Mulher negra, mãe, liderança do
Movimento por Moradia no Complexo do Alemão, defensora dos Direitos Humanos e
fundadora do Mulheres em Ação no Alemão; Sérgio Hammes: Advogado, diretor do CDDH-
Petrópolis e parte do Conselho Diretor da Habitat no Brasil; Yuri Moura: Professor de história,
gestor público especializado em cidades e militante do PSOL Petrópolis e Tiago Ezequiel:
Administrador e gestor de projetos. Para assistir à gravação da conversa, clique na imagem
abaixo:

05/09 – MORADIA DIGNA É DIREITO

https://www.facebook.com/watch/?v=877052582824260&extid=W2xmY4e5xtlF4SzB


      No dia 6 de setembro, a Semana do Grito dos Excluídos teve um debate sobre a
importância de conversar sobre o racismo estrutural e sistêmico  e de  dialogar para uma
consolidação de uma sociedade antirracista. Participaram da conversa: Karol Cerqueira:
Advogada, ativista e defensora dos Direitos Humanos; Maiara Barbosa: Advogada, feminista
e militante do PSOL Petrópolis, com atuação na setorial de mulheres e na setorial da
negritude e Elaine Rosa Moreira Bento: Professora da rede municipal de Petrópolis,
especialista em Educação Inclusiva, graduanda em História, membro da direção do SEPE
Petrópolis e membro da diretoria do COMPIR. Para assistir à gravação, clique na imagem
abaixo:
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Clique na foto para ver o vídeo!

06/09 – RACISMO ESTRUTURAL E SISTÊMICO EM PETRÓPOLIS

Clique na foto para ver o vídeo!

https://www.facebook.com/watch/?v=344465993364010&extid=p367f8SO4byPPxJz
https://www.facebook.com/watch/?v=1048975285572543&extid=IidlErpvPoLLgxvu


      Encerrando a Semana do Grito dos Excluídos, no dia 8 de setembro, aconteceu um
debate sobre a pandemia e a defesa do SUS, tão sucateado e precarizado e, ao mesmo
tempo, tão fundamental para o povo brasileiro. Participaram da conversa: Paulo Henrique
Rodrigues: Sociólogo, professor do Instituto e Medicina Social da UERJ, militante do CEBES
e do movimento Trabalhadores pelo SUS; Alexandre Vasilenskas: Psicólogo e doutor em
Saúde Coletiva e militante do PCB; Marcus Curvelo: Ex-secretário de Saúde; Juninho da
Enfermagem: Técnico de Enfermagem há 27 anos; e Gabriel Abrão: É estudante técnico de
Enfermagem e cuidador de idosos. Para assistir àgravação, clique na foto abaixo.

      No dia  7 de setembro, aconteceu o 26° Grito dos Excluídos, desta vez, online. O evento
começou às 14:30h e contou com a abertura do querido Leonardo Boff. Foi incrível! Clique na
imagem abaixo para assistir à gravação.
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07/09 – 26° GRITO DOS EXCLUÍDOS

Clique na foto para ver o vídeo!

08/09 – PANDEMIA E ADEFESA DO SUS

Clique na foto para ver o vídeo!

https://www.facebook.com/watch/?v=651650988890029&extid=a57iWnJoNUsVwtRB
https://www.facebook.com/watch/?v=329265638314268&extid=Jv6TnDP61cgVPcFs
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DO CDDH
DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA



      Pelo Dia da Amazônia, 05/09, o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social (núcleo
RJ) promove uma livre sobre o tema "Racismo Ambiental e Colapso Climático", com a
presença da debatedora Nahyda Franca (Ibase) e convidadas Rejany Ferreira dos Santos
(Observatório canal do Cunha- Fiocruz), Leonildes Nazar (IESP-UERJ) e Thyara Pataxó.
“Como as mudanças climáticas podem contribuir para novas formas de racismo
ambiental?”, inicia o debate Nahyda Franca, do IBASE. Como se aproximam essas
questões de desigualdade?,  tema da primeira live do FMCJS – núcleo RJ. Em resposta ao
que seria o racismo ambiental, mas também estrutural, é quando o sistema capitalista
interfere de alguma forma nos ecossistemas e modos de vida que existem por meio de uma
vida mais natural, como o caso da população ribeirinha, quilombola, indígena, os
pescadores e pequenos agricultores, que não têm suas formas de vida respeitadas. Essa
população tem raça, tem classe e tem gênero! Quando se pensa em colapso climático, é
necessário pensar nesta população, que convive com a realidade da escassez de alimentos
devido ao aumento da temperatura dos oceanos, além das secas extremas que contribuem
para a perda de nutrientes de alimentos, assim como o deslocamento de pessoas de seu
local nativo, como na Guatemala, movimento este que tem gerado uma crise climática na
América Latina. A poluição e aumento de casos de doenças respiratórias nos fazem pensar
também: Quem tem direito a respirar o ar puro, em meio a tantas queimadas? Inundações
cada vez mais constantes nas cidades e um “tanto faz” se a população periférica tem uma
casa que possa suportar uma enchente. A crise climática como mais uma dentre tantas
outras crises, mas que demonstra caráter emergencial junto a uma ação climática que dê
direito à cidade, o acesso a habitações resilientes, a segurança humana, a
soberaniaalimentar, o acesso à água de qualidade, um modelo mais igualitário.

LIVE FMCJS (NÚCLEO RJ):
RACISMO AMBIENTAL E COLAPSO CLIMÁTICO
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      O mês de setembro trouxe novos desafios para as atividades com os Jovens.
Nas primeiras duas semanas trouxemos algumas reflexões baseadas no “Bem
viver e Sociedade” com o apoio do curta metragem “Alike”, de Daniel Martinez Lara
& Rafa Cano Méndez, que mostra como a sociedade pode destruir nossa
criatividade e imaginação. A partir disso, utilizamos o formulário do Google para
despertar algumas provocações sobre a animação, mas a participação foi de 4
jovens no total. Reforçamos agora as atividades de forma individual, a fim de novas
estratégias de comunicação, contato e aproximação por meio de um bate-papo,
mas que instiga à reflexão dos jovens e têm resultados benéficos no contexto atual.
A equipe do CDDH também se mostra a esses jovens presente junto às famílias
para prestar qualquer assistência enquanto instituição. Além disso, os educadores
participaram de um dia de formação em arte-educação pelo Museu de Arte do Rio
(MAR), uma proposta educativa sobre a exposição do artista periférico Maxwell
Alexandre e sua exposição “Papel não é Pardo”.

      No dia 28 de setembro de 2020, o CDDH se reuniu
por vídeo chamada com a moradora Cida, da
comunidade Arranha Céu, da BR-040.Neste encontro foi
falado com a moradora sobre as tentativas de
possibilidade de suspensão dos processos judiciais, para
avanço do trabalho da secretaria de obras do Município.
Para análise de diminuição da faixa de domínio e
regularização fundiária das comunidades. Que até o
momento não tivemos nenhuma resposta definitiva e
concreta da ANTT e Concer; E, desta forma, os
processos judiciais ainda seguem tramitando, sem terem
sido suspensos, o que é muito preocupante pois as
ordens de demolições seguem sendo expedidas.

PROJETO FLORESCER EM SETEMBRO
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REUNIÃO MORADORA COMUNIDADE ARRANHA-CÉU BR-040



      Presentes em 17/09: Nahyda Franca (IBASE/RJ), Carol (FASE/RJ), Rafaela
(PACS/RJ), Aércio (FASE/RJ), Carla Carvalho (CDDH-Petrópolis), Barbara (CDDH-
Petropolis), Robledo (MPA). 
      Robledo do MPA traz contextos sobre a crise ambiental e como impactam diretamente
no nosso alimento e na nossa forma de existência, assim como a importância da
agroecologia como uma forma de bem viver paralela a Natureza. No contexto da
pandemia, Robledo enfatiza a grave situação de chuvas no começo do ano, além do efeito
do covid-19, e que enquanto todos entram em isolamento, no norte e noroeste fluminense
comunidades de agricultores perderam tudo por conta das chuvas e isso teve impacto na
produção de alimentos. Além disso, também direciona para os megaprojetos e a
construção do mineroduto do porto do Açu, em que a pauta do lucro é superior aos
direitos humanos, à produção de alimentos e à preservação ambiental. Com isso, muitos
agricultores começaram a ser avisados a sair dali para a construção do porto, com o
discurso de uma necessidade de “desenvolvimento” local. Com isso, há o processo de
desterritorialização dos agricultores, e agora esse alimento precisa vir de outro local, logo,
isso gera aumento no preço do alimento e diminuição da qualidade: quando se aumenta o
valor da gasolina, se aumenta o valor da comida. Também fala sobre as frentes de
resistência e a luta por territórios tradicionais, como A Comissão Pastoral da Terra - CPT,
MST, MPA e MAB.

REUNIÃO DE FORMAÇÃO DO FÓRUM DE MUDANÇAS
CLIMÁTICAS E JUSTIÇA SOCIAL JUNTO AO MPA
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      No dia 28 de setembro, a equipe do CDDH participou da reunião mensal do Conselho
Comunitário de Segurança. A nova comandante do Batalhão da PM, Simone Almeida,
primeira mulher a assumir o comando, foi apresentada. Foi falado das aglomerações na
Rua 13 de Maio e sobre a quantidade de queimadas que vêm assolando a cidade.

REUNIÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA



     No dia 03 de setembro foi realizada uma videoconferência pelo aplicativo zoom,
com a  proposta de um encontro comunitário, com a participação de todos os
nudecs de Petrópolis, para saber como eles estão,  se estão ativos ou inativos,
para pensar nos períodos das chuvas que está se aproximando  e como vai ser
feito essa prevenção durante a Pandemia do COVID. Para pensar como o poder
público vai atuar, pensar na possibilidade  em uma rede comunitária, um
planejamento para garantir a segurança sanitária, dos moradores que estão em
áreas de risco, dentre outros assuntos. Foi colocado a importância de 
 capacitarmos e mantermos Núcleos Comunitários de Defesa Civil e apoiar
comunidades no enfrentamento da Covid-19 e na preparação para outras ameaças
dentro dos seus territórios. Com a participação dos NUDECs e Lideranças
Comunitárias de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Niterói e São João de
Meriti, e instituiçõesUma pergunta que tem nos movimentado e foi realizada na
Conferência foi: O QUE PODEMOS FAZER JUNTOS? Foi deliberado que é
necessário resgatar o trabalho que já foi realizado nos Nudecs, e fortalecer ainda
mais esse trabalho; Usar o acúmulo e experiência dos participantes para
novamente organizar os Nudecs.
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REUNIÃO NUDECS - NÚCLEOS COMUNITARIOS DE DEFESA CIVIL

     No dia 21 de setembro, Carla de
Carvalho, coordenadora do CDDH
Petrópolis, participou de uma live no
instagram Movimenta Petrópolis sobre
os Direitos Humanos nas Políticas
Públicas. Para assistir a gravação da
live, clique na imagem ao lado.

BATE-PAPO: DIREITOS HUMANOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

https://www.instagram.com/tv/CFan-zsHJeR/?igshid=71j043s9pb0b


     No dia 14 de setembro de 2020, o CDDH junto com uma dupla de arquitetas, realizou
uma visita na comunidade Vila Popular. Nessa visita, as arquitetas conheceram um pouco
a comunidade, para que pudessem realizar uma breve análise técnica do local. E verificar
se na comunidade era possível a realização de um projeto de melhorias habitacionais.
Após andar pelo local e conversar com os moradores, As Arquitetas Ana Caroline e Aline,
fizeram as seguintes considerações: "A Vila Popular, à primeira vista, mostra-se um caso
dos menos complicados em relação às comunidades carentes de Petrópolis, pois está
num território plano, guarda espaços individuais e coletivos interessantes e condições de
beneficiamento bastante favoráveis. Frente à carência por moradias nas cidades
brasileiras enquanto problema crônico (onde a demanda cresce de forma mais rápida que
a oferta), uma das consequências é a ocupação espontânea de áreas possíveis, em geral
em terrenos desocupados ou imóveis sem uso, por famílias necessitadas de abrigo. No
caso em questão, a Vila Popular, com seu processo avançado de regularização fundiária,
apresenta-se como um interessante “piloto” para o emprego de esforços técnicos em
relação às melhorias habitacionais, nos moldes da Lei no 11.888 (24 de dezembro de
2008), que assegura, às famílias de baixa renda, assistência técnica pública e gratuita
para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Por esse motivo, a
viabilização para aquelas famílias devem partir de editais públicos de fomento para
projeto e execução das obras"". Sendo assim,  foi analisado que é possível a realização
de um projeto de melhorias habitacionais na comunidade e os próximos passos seriam
agendar uma reunião para discutir elaboração de projeto e buscas de editais.

VISITA COMUNIDADE VILA POPULAR
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     No dia 16 de setembro, a equipe do
CDDH acompanhou a live promovida
pelo SEDESE, sobre Acolhimento
Institucional, Adolescência e Ameaça de
morte, tecendo redes de proteção

LIVE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ADOLESCÊNCIA E
AMEAÇA DE MORTE: TECENDO REDES DE PROTEÇÃO



     No dia 15 de setembro de 2020, aconteceu um encontro
realizado através de video chamada e com a presença do
coordenador da Secretaria de Obras, Antônio Neves, Camila
Aragão da Procuradoria de Petrópolis, Carla de Carvalho e
Flávia Valadares representantes do CDDH, e Fernando de
Freitas, Carlos Frederico, Raul Luiz Duarte, Thomas Guinter,
Simone, representantes  da ANTT. Na ocasião, colocou-se
novamente sobre urgência de suspender os processos
judiciais, para que não acontecesse nenhum dano irreversível
para alguma família, levando em consideração o
trabalho/estudos que a Prefeitura tem realizado para
possibilidades de alteração da faixa de domínio e
regularização fundiária das áreas das comunidades que não
apresentarem riscos; 

     No dia 11 de setembro de 2020 o CDDH participou do V
Simpósio água boa promovido pelo comitê de Bacias MEDIO
paraíba do Sul. A edição trouxe o tema “Marco Legal do
Saneamento Básico  Arranjos experiências dos municípios na
Região do Médio Paraíba do Sul”. O Principal Objetivo do
evento foi difundir a discussão sobre a gestão de aguas, bem
como apresentar o trabalho do comitê, responsável pela gestão
dos corpos hídricos afluentes do Rio Paraíba do Sul em 19
municípios do Sul do Estado: Barra Mansa, Comendador Levy
Gasparian, Itatiaia, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Resende, Rio
das Flores, Valença, Volta Redonda, Barra do Piraí, Mendes,
Miguel Pereira, Paraiba do Sul, Paty do Alferes, Piraí, Rio Claro,
Três Rios e Vassouras.

V SIMPÓSIO ÁGUA BOA
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REUNIÃO CDDH, ANTT E PREFEITURA

     Posteriormente, a representante da ANTT, disse que essa decisão é dada somente pela
Diretoria da Agência e que é de suma importância que a Prefeitura demonstre todo o
trabalho desenvolvido para que os pedidos de suspensão sejam devidamente avaliados e
justificados. A prefeitura informou que está com dificuldade de realizar determinados
trabalhos técnicos e levantou a possibilidade de conseguir apoio, seja da Concessionária
Concer ou da ANTT, para avanço desses trabalhos técnicos,  o que já foi colocado na
reunião que pode não ser viável que isso aconteça e que para o Município obter respostas
definitivas e concretas, e necessário o pedido direto a Direção Geral da ANTT  e também
de sua procuradoria;



     No dia 21 de setembro a equipe do CDDH participou de
uma reunião para realizar o Censo Pop Rua 2020. Iniciamos
a reunião falando sobre uma matéria que  foi publicada no
jornal de grande circulação em nossa cidade, dizendo sobre
o aumento da população em situação de Rua no município e
sobre a necessidade de realização do censo da pop Rua em
Petrópolis para atualização e informação desses dados.
Centro Pop, Casa da Cidadania e consultório na Rua,
equipamentos que trabalham diretamente e diariamente com
a pop. rua, disseram que não sentem um aumento dessa
população, que verificam que vem pessoas para a cidade
ficam um pouco e vão para outro lugar - migrantes. E na
Pandemia, ficaram na rua pessoas que realmente não
tinham lugar para ir. Muitos preferiram ir para casa de
parentes e até mesmo ficar em uma moradia mesmo
precária, por conta do COVID-19. E o auxílio emergencial
também contribuiu para que alguns pudessem procurar um
lugar para ficar. 
     Falamos que é importante o censo para ter conhecimento de tudo o que está
acontecendo. O Censo de 2018 foi finalizado e todos os participantes da reunião
concordaram em  resgatar essas informações/dados para que possa servir de base para a
realização do Censo de 2020. E na nossa próxima reunião vamos definir como vamos
realizar esse Censo. Encaminhamentos: Resgatar os dados do censo que foi realizado em
2018, com o Gabinete da Cidadania e CDDH; Próxima reunião agendada para o dia
28/09/2020 as 15hrs;

REUNIÃO CENSO POP RUA 2020
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     No dia 28 de setembro de 2020, aconteceu a 2º reunião
para a elaboração do Censo da Pop Rua 2020 em
Petrópolis. Na reunião, foi discutido sobre o último censo
que foi realizado no ano de 2018, foram feitas algumas
observações sobre como foi elaborado o censo, como foram
feitas as entrevistas com os usuários dos equipamentos,
como foi preenchido o questionário principal. Na reunião
ficou ficou definido o período que vai servir de base para a
pesquisa do Censo, de Março de 2020 até setembro de
2020. Ficou definido também que Evelyn (nis), Gisele (MItra)
e Flávia (CDDH), vão se reunir no dia 05 de outubro para
avaliar questionários com informações relevantes e montar
um questionário para servir de base para o Censo 2020 que
depois ser levados para deliberação de todos os
participantes;

2° REUNIÃO CENSO POP RUA 2020



    No dia 24 de setembro de 2020 a equipe do CDDH participou de uma reunião de
capacitação na Câmara de Vereadores. O tema debatido no encontro foi A violência
contra a Criança e o Adolescente. Foram apresentados dados, quais os principais
desafios, o que está sendo feito e qual ajuda pode ser prestada.
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REUNIÃO NA CÂMARA DE VEREADORES SOBRE A VIOLÊNCIA
CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

     No dia 7/09, o CDDH participou de uma reunião com a equipe da Terra do Futuro.
Angela, da Terra do Futuro, inicia a reunião agradecendo a todos os membros da equipe de
comunicação que está atuando semanalmente desde junho de 2020 para o resultado deste
trabalho. São dois resultados: a plataforma e a Maloca. Maloca significa casa grande, casa
comum, casa de conversa e conectividade entre organizações e esforços na América Latina
e no mundo. As duas plataformas foram apresentadas durante a reunião.

REUNIÃO TERRA DO FUTURO



      Nos dias 03 e 15 de setembro, aconteceram as reuniões do Fórum Estadual da
População em Situação de Rua. Foram discutidas como estão a população em
situação de rua em cada cidade participante do Fórum e quais os principais
desafios.

REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL POP RUA
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     A equipe do CDDH participou no
dia 1 de setembro de uma reunião
com a coordenação do Consultório na
Rua (CNAR), o objetivo da reunião foi
saber como está o andamento do
trabalho do CNAR e como o CDDH
pode ajudar neste momento.

REUNIÃO COM A
COORDENAÇÃO DO

CONSULTÓRIO NA RUA

ABONG LANÇA NOTA
PÚBLICA – EM DEFESA
DO BRASIL: CHEGA DE

BOLSONARO!

ESCRITÓRIO DO ALTO COMISSARIADO DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA AMÉRICA DO SUL
(ACNUDH-ROSA) E O PROGRAMA DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA OS
ASSENTAMENTOS HUMANOS NO BRASIL
(ONU-HABITAT) MANIFESTAM PROFUNDA
PREOCUPAÇÃO COM A OCORRÊNCIA DE
DESPEJOS E REMOÇÕES FORÇADAS DE
PESSOAS E ATÉ MESMO DE COMUNIDADES
INTEIRAS, LOCALIZADAS
PARTICULARMENTE EM ASSENTAMENTOS
INFORMAIS, DURANTE A PANDEMIA DA
COVID-19

CLIQUE PARA LER!

CLIQUE PARA LER!

http://cddh.org.br/assets/docs/NOTA%20P%C3%9ABLICA%20-%20EM%20DEFESA%20DO%20BRASIL_%20CHEGA%20DE%20BOLSONARO!%20-%20Abong.pdf
http://cddh.org.br/assets/docs/Brasil%20-%20Carta%20Projeto%20de%20Lei_despejos.pdf


     A equipe do CDDH acompanhou uma live em homenagem ao grande Pedro
Casaldáliga. Clique na imagem abaixo para ser redirecionado a gravação.

HOMENAGEM A PEDRO CASALDÁLIGA
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     A equipe do CDDH realizou uma runião com CAPS-AD,  com a Nise, sobre
atendimentos em conjunto e sobre o andamento do tratamento da Ana Lúcia, filha
da dona Regina.

REUNIÃO COM CAPS AD

     Com o objetivo de repercutir internacionalmente a urgência da suspensão dos
despejos ou remoções, a Campanha Despejo Zero convida lideranças de
movimentos sociais de diferentes cidades no mundo que lutam e se mobilizam
contra os despejos para um webinário.

LIVE CAMPANHA DESPEJO ZERO

https://www.youtube.com/watch?v=su6vwgneHBA


     As potencialidades dos cuidados territoriais em saúde mental como alternativas
eficazes às estratégias compulsórias realizado dia 03 de setembro de 2020 às
9:00hrs.

IV FÓRUM DE SAÚDE MENTAL
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     No dia 2 de setembro, a equipe do CDDH
participou da reunião do CMAS - Conselho
Municipal de Assistência Social.

REUNIÃO CMAS

     No dia 11 de setembro, a equipe do CDDH
realizou uma reunião online com moradores
da comunidade Fazenda Inglesa e
representantes da Águas do Imperador, com
o intuito de ver a possibilidade da tarifa social
para a comunidade.

REUNIÃO COM A COMUNIDADE FAZENDA INGLESA E 
ÁGUAS DO IMPERADOR

    A equipe do CDDH acompanhou a live
Brasil pela Democracia no youtube.

LIVE BRASIL PELA DEMOCRACIA



     O CDDH participou de diversas formações realizadas para o cuidado com os
mobilizadores das organizações sociais e grupos de ativistas selecionados no Edital Lançado
em abril de 2020, como resultado de uma parceria entre Cieds, Compartir, British Council e
Acad Brasil, o edital Comunidades Ativas contra a Covid-19 Fazedores do Bem + Active
Citizens selecionou 32 iniciativas de ação social, do estado do Rio de Janeiro, para apoiar  no
combate ao novo coronavírus. O resultado do edital foi divulgado em maio, no site do
Compartir.
      Os grupos foram contemplados com um auxílio financeiro de R$ 2.500, além de uma
conferência virtual com lideranças comunitárias. Os participantes também farão parte da Rede
de Mentores, do Cieds, e da campanha #ConnectedByAction, uma ação do British Council e
de parceiros para ampliar, inspirar e divulgar  projetos de enfrentamento ao Covid-19.

FORMAÇÃO ACTIVE CITIZENS
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     No dia 11 de setembro, a equipe do
CDDH Petrópolis participou de uma reunião
do Movimento Nacional de Direitos
Humanos.

REUNIÃO DO MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS

     No dia 11 de setembro, a equipe do CDDH
Petrópolis acompanhou um debate promovido
pela ABONG sobre o encolhimento dos  espaços
cívicos no Brasil de Jair Bolsonaro.

DEBATE DA ABONG SOBRE O ENCOLHIMENTO DOS ESPAÇOS
CÍVICOS NO BRASIL DE JAIR BOLSONARO



TROCA DE LÂMPADAS - PARCERIA CDDH E ENEL
     No dia 11 de setembro, a equipe do CDDH realizou a troca de lâmpadas
incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de led em parceria com a Enel. 180 famílias
foram contempladas pelas trocas nas comunidades , 114 famílias na Duarte da Silveira e
60 famílias no  Bairro Moinho Preto. Os representantes da Enel ficaram felizes pelo ótimo
retorno   das duas comunidades pela divulgação da realização de trocas de lâmpadas ,
mostrando que é importante para as famílias.
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     No dia 28 de setembro, o CDDH acompanhou o
lançamento da pesquisa "Violência Política e Eleitoral no
Brasil - Panorama das violações de direitos humanos de
2016 a 2020”, elaborada pela Terra de Direitos e a
Justiça Global." Foram mapeados 327 casos de
violência política ocorridos entre 1º janeiro de 2016 e 1º
de setembro de 2020. A cada 13 dias um representante
de cargo eletivo, candidato ou pré-canditado é vítima de
ataque contra a vida.

LANÇAMENTO DA PESQUISA "VIOLÊNCIA POLÍTICA E ELEITORAL
NO BRASIL

REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE
MELHORIAS HABITACIONAIS NA VILA POPULAR

     No dia 28 de setembro, o CDDH
participou de uma reunião com Arquitetas e
Especialista em Meio Ambiente para
organização do projeto de Melhorias
Habitacionais na Vila Popular.



     No dia 11 de setembro a equipe do CDDH acompanhou a
live promovida pela Mesa Cidade democrática, solidária e
direitos sociais, do Seminário Qual Cidade Queremos?
Participação do vereador Eduardo Suplicy, o teatrólogo Amir
Haddad, o professor Pedro Claudio Cunca Bocayuva, a
militante Vania Rosa e a representante do comércio ambulante
Jaciara Souza.
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MESA CIDADE DEMOCRÁTICA, SOLIDÁRIA E DIREITOS SOCIAIS,
DO SEMINÁRIO QUAL CIDADE QUEREMOS?

     No dia 14 de setembro a equipe do CDDH
acompanhou a live promovida pela Mesa Cidade
democrática, solidária e direitos sociais, do
Seminário Qual Cidade Queremos? O tema da
discussão foi emprego e renda.

A CIDADE QUE QUEREMOS COM A DISCUSSÃO DO EMPREGO
E RENDA.

     No dia 14 de setembro a equipe do
CDDH acompanhou a live promovida pela
Mesa Cidade democrática, solidária e
direitos sociais, do Seminário Qual Cidade
Queremos? O tema da discussão foi uma
cidade sustentável,

A CIDADE QUE QUEREMOS - UMA CIDADE SUSTENTÁVEL



    No dia 14 de setembro, a equipe do CDDH acompanhou a discussão promovida
pela Habitat Brasi. “Fique em casa” foi o grande mote e principal estratégia
destacada para que a população se resguardasse do coronavírus durante os
meses de quarentena, antes da reabertura gradual que vem acontecendo agora.
Mas como essa recomendação pode ser seguida por milhões de pessoas que
vivem em moradias precárias, com problemas de infraestrutura e adensamento? E
quando este cenário é atingido pelas ameaças e execuções de ordens de despejo
em plena pandemia? A crise provocada pela COVID-19 ainda não acabou.

DISCUSSÃO DA HABITAT BRASIL - "FIQUE EM CASA"
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     No dia 17 de setembro, a equipe do
CDDH acompanhou a do Consultório na
Rua para um atendimento em conjunto.

ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO
DO CONSULTÓRIO NA RUA

     No dia 14 de setembro a equipe do
CDDH acompanhou a live promovida pela
Mesa Cidade democrática, solidária e
direitos sociais, do Seminário Qual Cidade
Queremos? O tema da discussão foi uma
cidade sustentável,

A CIDADE QUE QUEREMOS - HABITAÇÃO E MORADIA DIGNAS



    É com imenso pesar que o CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS
DE PETRÓPOLIS comunica o falecimento do membro Paulo de Souza Leite.
Perdemos um companheiro de luta, defensor dos direitos humanos, defensor e
conhecedor dos direitos da natureza e das águas. Que a Mãe Terra e as energias
boas desse planeta o guiem até o melhor lugar, que tanto ele lutou para que fosse
aqui, para ele e para todas, todos e todes .Sentiremos sua falta, companheiro.
Descanse em paz!

Clique na foto para ler a nota de pesar!

    Onúcleo Sudeste junto ao Fórum
Nacional se reúne para debater sobre o
Seminário que acontece anualmente,
mas agora de forma remota. Logo, a
organização foi direcionada para que o
núcleo do Sudeste possa unificar
debates da região através de dados,
evidências, denúncias sobre
megaprojetos e racismo ambiental sobre
as mudanças climáticas.minário
Sudeste?

DESCANSE EM PAZ, PAULO LEITE
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REUNIÃO FMCJS (NÚCLEO SUDESTE) SOBRE A
ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO SUDESTE

http://cddh.org.br/p/nota-de-pesar-pelo-falecimento-de-paulo-de-souza-leite/


     No dia 18 de setembro, a equipe do CDDH
participou da reunião mensal com a coordenação da
Romaria da Terra e das Águas, foram  formuladas
estratégias de comunicação para começarmos a
compartilhar informações sobre a Romaria.

    No dia 16 de setembro, a equipe do
CDDH acompanhou a live promovida
pela LabCidade sobre despejos,
remoções e o aluguel temporário.

REUNIÃO ROMARIA DA TERRA E DAS ÁGUAS

ENTREVISTA COM ANITA PRESTES

LIVE: DESPEJOS, REMOÇÕES E O ALUGUEL TEMPORÁRIO

28

     No dia 18 de setembro, o CDDH
promoveu uma live em comemoração ao Dia
Internacional da Democracia em forma de
entrevista com a historiadora Anita Prestes. O
tema foi 'Qual a importância da democracia e
o porquê de quererem acabar com ela?".
Clique na imagem para assistir a gravação!

Clique na foto para assistir a gravação!

https://www.facebook.com/cddhpetropolis/videos/758765104692106


     No dia  24 de setembro, a equipe
do CDDH participou da reunião
online da ABONG RIO.

     No dia 19 de setembro, a equipe do
CDDH participou da reunião online da
Pré-Conferência de Cultura de
Petrópolis. As propostas do CDDH
foram inseridas na Plataforma Eleitoral
de Cultura. Para conferir a plataforma
completa clique na foto ao lado e será
redirecionado.

    No dia  19 de setembro, a equipe do
CDDH acompanhou a live promovida
pela Campanha Despejo Zero.

PRÉ-CONFERÊNCIA POPULAR DE CULTURA DE PETRÓPOLIS

REUNIÃO ABONG RIO

LIVE: PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA ENTIDADES EM
IMÓVEIS DA UNIÃO: É PRECISO CONTRATAR JÁ!

Clique na foto para ler a plataforma completa!

CONANDA LANÇA NOTA DE REPÚDIO A
FALA DO MINISTRO DE EDUCAÇÃO NO
FÓRUM NACIONAL SOBRE LETALIDADE

INFANTOJUVENIL 29CLIQUE PARA LER

http://cddh.org.br/assets/docs/PLATAFORMA%20ELEITORAL%20DA%20CULTURA%20DE%20PETR%C3%93POLIS%202020.pdf
http://cddh.org.br/assets/docs/NOTA%20DE%20REPU%CC%81DIO%20A%20FALA%20DO%20MINISTRO%20DE%20EDUCAC%CC%A7A%CC%83O_%20NO%20FO%CC%81RUM%20NACIONAL%20SOBRE%20LETALIDADE%20INFANTOJUVENIL_.pdf


     No dia  25 de setembro, a equipe do CDDH
participou da reunião online promovida pela
ABONG Petrópolis sobre a legalização do
aborto e sua importância.

     No dia  26 de setembro, a equipe do CDDH
acompanhou a reunião online do Fórum Popular de
Cultura.

    No dia  24 de setembro, a equipe
do CDDH acompanhou a reunião do
Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente - CMDCA.

DISCUSSÃO INTERNA SOBRE A LEGALIZAÇÃO DO ABORTO 

FÓRUM POPULAR DE CULTURA

REUNIÃO DO CMDCA SOBRE GESTORES DE PROJETOS
APOIADOS PELO CONSELHO

BOFF E CDDH MANIFESTAM
APOIO AO PADRE JÚLIO
LANCELOTTI E TODO O SEU
TRABALHO EM FAVOR DA
POP RUA

Clique para assistir
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https://www.youtube.com/watch?v=FX6oFXzqzvs&feature=youtu.be


Clique para entrar no grupo!

     No dia  29 de setembro, a equipe do CDDH
participou da reunião online sobre as Famílias
Solidárias, a ideia era fortalecimento de laços entre os
integrantes das famílias que acolhem crianças e
jovens e o grupo de apoio.

     A equipe do CDDH criou um
grupo no aplicativo WhatsApp para
compartilhar as oportunidades de
emprego e estudo para os cidadãos
petropolitanos. Para entrar no grupo
basta clicar na imagem ao lado!

    No dia  29 de setembro, a equipe
do CDDH acompanhou a reunião do
Conselho Nacional de Direitos
Humanos, a pauta da live foi a
população em situação de rua.

REUNIÃO FAMÍLIA SOLIDÁRIA

GRUPO NO WHATSAPP - OPORTUNIDADES DE
TRABALHO EM PETRÓPOLIS

REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS
COM A PAUTA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
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https://chat.whatsapp.com/D5yrjIuYACmFw40GzTbuTr


SETEMBRO: DATAS IMPORTANTES
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PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E O ISOLAMENTO
SOCIAL

A partir do dia 17/03:
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      Um dos grupos mais afetados pela pandemia e,  principalmente, pelo isolamento
social será o grupo dos trabalhadores autônomos. Pensando em como diminuir esses
danos e garantir ao menos o básico a essa parte da população mais prejudicada, o CDDH
Petrópolis lançou a seguinte campanha:
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       Além disso, a parcela da população que mais tem seus direitos violados é a
população em situação de rua, e isso piora gravemente durante uma pandemia. Sendo um
grupo de alto risco, a população em situação de rua ainda perde acesso a restaurantes
que lhes doavam comida por conta do isolamento social; também não podem utilizar os
bebedouros municipais, que foram fechados para conter a propagação do vírus.
          Com isso, o CDDH Petrópolis, que possui uma longa caminhada lado a lado com a
população de rua, lançou a campanha em conjunto com algumas instituições parceiras
para que ao menos o básico seja mantido à Pop Rua.



   http://www.cddh.org.br/p/prestacao-de-contas-campanhas-covid19/

       Quer saber se as doações estão sendo entregues? Se estamos entregando
direitinho? 
Vem cá, clica no link abaixo para ver a quarta prestação de contas da campanha
solidária do COVID-19.

Mais de 900 famílias já foram contempladas! Nos ajude a ajudar mais famílias�

       Além disso, colocamos um pouquinho da campanha em um vídeo no nosso canal
do youtube, clique na imagem para ver:

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

36

Estamos com saudades, mas vai ficar tudo bem. Fizemos um vídeo para relembrarmos
alguns dos nossos momentos juntos. Enquanto não podemos nos abraçar, vamos

matar a saudade com lembranças <3

Clique aqui para ver!

http://www.cddh.org.br/p/prestacao-de-contas-campanhas-covid19/
http://www.cddh.org.br/p/prestacao-de-contas-campanhas-covid19/
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6CEZCQ1Wg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6CEZCQ1Wg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6CEZCQ1Wg&feature=youtu.be


Andre Cavalcante era professor 
amigo de todos e pai do Pedrinho. 

O Bruno Campelo seguiu seu caminho
Tornou-se enfermeiro por puro amor. 

Já Carlos Antônio, era cobrador 
Estava ansioso pra se aposentar. 

A Diva Thereza amava tocar
Seu belo piano de forma eloquente

Se números frios não tocam a gente 
Espero que nomes consigam tocar.

CANTINHO DA POESIA
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Inumeráveis

- Bráulio Bessa -

Elaine Cristina, grande paratleta
fez três faculdades e ganhou medalhas 

Felipe Pedrosa vencia as batalhas 
Dirigindo Uber em busca da meta.

Gastão Dias Junior, pessoa discreta
na pediatria escolheu se doar 

Horácia Coutinho e seu dom de cuidar
De cada amigo e de cada parente.

Se números frios não tocam a gente
Espero que nomes consigam tocar.

Iramar Carneiro, heroi da estrada 
foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. 

Joana Maria, bisavó gentil. 
E Katia Cilene uma mãe dedicada. 

Lenita Maria, era muito animada
baiana de escola de samba a sambar

Margarida Veras amava ensinar
era professora bondosa e presente. 
Se números frios não tocam a gente 
Espero que nomes consigam tocar.

Norberto Eugênio era jogador
 piloto, artista, multifuncional. 

Olinda Menezes amava o natal. 
Pasqual Stefano dentista, pintor 
Curtia cinema, mais um sonhador

Que na pandemia parou de sonhar.
A vó da Camily não vai lhe abraçar 
com Quitéria Melo não foi diferente.
Se números frios não tocam a gente
Espero que nomes consigam tocar.

Raimundo dos Santos, um homem guerreiro 
O senhor dos rios, dos peixes também

Salvador José, baiano do bem
Bebia cerveja e era roqueiro.
Terezinha Maia sorria ligeiro

cuidava das plantas, cuidava do lar
Vanessa dos Santos era luz solar

mulher colorida e irreverente.
Se números frios não tocam a gente
Espero que nomes consigam tocar.

Wilma Bassetti vó especial
pra netos e filhos fazia banquete.
Yvonne Martins fazia um sorvete

Das mangas tiradas do pé no quintal
Zulmira de Sousa, esposa leal 
falava com Deus, vivia a rezar.

O X da questão talvez seja amar
por isso não seja tão indiferente

Se números frios não tocam a gente 
Espero que nomes consigam tocar.

#LUTO



CANTINHO DA HISTÓRIA - OUTUBRO

3 DE OUTUBRO
1942 - Lançado com êxito o foguete V-2, arma mortífera e secreta de Hitler e antecedente a tecnologia
espacial.
1988 - Aterrisa de forma perfeita a nave espacial norte-americana Discovery, na base aérea de Edwards. É a
primeira missão da NASA com êxito, após o acidente fatal com a nave Challenger, em 1986.
1990 - Um milhão de alemães festejam em Berlim a unificação do país. Passa a ser comemorado
anualmente como "Dia da Unidade".

1908 - O americano Henry Ford lançou o primeiro carro popular da história: um automóvel Ford modelo T.

1 DE OUTUBRO

38

1957 - A URSS coloca pela primeira vez na órbita terrestre um satélite artificial chamado Sputnik I.

4 DE OUTUBRO

1994 - Os Estados Unidos proíbem as comunicações telefônicas diretas com Cuba.

5 DE OUTUBRO

1866 - Circula o primeiro automóvel, nos Estados Unidos.

6 DE OUTUBRO

2001 - Estados Unidos e Reino Unido iniciam ataques contra o Afeganistão, em represália aos atentados
contra o World Trade Center, de Nova York com ataques a Kabul, Jalalabad e Kandahar.

7 DE OUTUBRO

1958 - O cirurgião cardíaco sueco Ake Senning implanta pela primeira vez um marca-passo. O paciente é um
engenheiro eletrônico de 40 anos de idade, que tem uma séria deficiência no bombeamento do sangue pelo
coração.
1967 - Morto na Bolívia o guerrilheiro argentino Che Guevara, que lutava pelo socialismo cubano.
1972 - O brasileiro Emerson Fittipaldi é campeão mundial de Fórmula-1, título inédito para o país.
1988 - A URSS acaba com a usina de Chernobyl.

9 DE OUTUBRO

1992 - A polícia brasileira reprime um motim na penitenciária do Carandiru, em São Paulo. Morreram 111
presos.

2 DE OUTUBRO

1913 - O presidente norte-americano Woodrow Wilson explode a carga de dinamite do último obstáculo para
unir as águas do Atlântico com o Pacífico, através do canal de Panamá.

10 DE OUTUBRO

1963 - As Nações Unidas condenam o apartheid, regime de segregação racial na África do Sul, por 106
votos a um.

11 DE OUTUBRO



1931 - A estátua do Cristo Redentor é inaugurada no Corcovado, no Rio de Janeiro.

12 DE OUTUBRO

39

1884 - Os cientistas determinaram o meridiano de Greenwich (linha imaginária que corta os polos) como
ponto de referência para determinação dos fusos horários.

13 DE OUTUBRO

1964 - Martin Luther King recebe o prêmio Nobel da Paz pela defesa dos direitos civis do negros nos Estados
Unidos.

14 DE OUTUBRO

1793 - Revolução francesa: morre na guilhotina a rainha Maria Antonieta.

16 DE OUTUBRO

1979 - Madre Teresa de Calcutá recebe o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho humanitário que desenvolveu
durante toda sua vida.1992 - A Assembleia Geral da ONU define o dia 17 de outubro como dia Internacional
para a erradicação da pobreza. O objetivo é criar a consciência da importância de erradicar a pobreza e a
indigência em todos os países do mundo.

17 DE OUTUBRO

1879 - O americano Thomas Edison inventa a lâmpada elétrica. Ele consegue deixar seu invento aceso por
45 horas.

21 DE OUTUBRO

1797 - O francês André-Jacques Garnerin constrói o primeiro paraquedas bem-sucedido e com ele salta de
um balão a 670 metros de altura.

22 DE OUTUBRO

1906 - O brasileiro Santos Dumont realiza em Paris um voo de 70 metros, a dois metros de altura, com o 14-
bis, avião construído por ele.

23 DE OUTUBRO

1929 - Com o crack na bolsa de valores norte-americana, inicia a grande depressão econômica no país.
1930 - A Revolução de 30 culmina com a deposição do presidente Washington Luís, encerrando o período
da República Velha.

24 DE OUTUBRO

1936 - Adolf Hitler firma aliança com Benito Mussolini, fascista e ditador italiano.
1942 - Os judeus que eram prisioneiros foram deportados da Noruega para o campo de concentração de
Auschwitz, na Segunda Guerra Mundial.
1993 - Foi realizada por pesquisadores da Universidade George Washington, nos EUA, a primeira clonagem
de embriões de seres humanos.

25 DE OUTUBRO

1969 - O general Médici é eleito presidente do Brasil pelo congresso Nacional, reaberto para a ocasião,
iniciando o período mais duro da ditadura brasileira.

30 DE OUTUBRO


