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     O racismo já trouxe para a nossa sociedade inúmeras consequências violentas e
irreparáveis, e mesmo nesse momento que o mundo passa por  uma crise sanitária, e que
várias medidas de segurança e proteção estão sendo tomadas, o povo preto continua
perdendo a vida, e não pela Pandemia, mas pelo tom de pele, pelo lugar de origem. Mortos
por um Estado violento que é treinado para exterminá-los.
        O racismo é crime inafiançável e imprescritível, mas infelizmente, no cotidiano não é
tratado de tal forma. O povo preto clama por justiça, pois a cada dia mais e mais pretos
são mortos simplesmente por ser.
        É dever e obrigação de todos nós combater e enfrentar o racismo. Precisamos
respeitar o ser humano e todas as suas diferenças. Precisamos denunciar quem prática o
racismo e buscar meios para a devida punição. 

Vidas negras importam!!!
 

    A Luta e o trabalho do Centro de Defesa dos Direitos Humanos é por
uma sociedade livre, justa e igualitária. É combater o Racismo
estrutural e institucional que diariamente assassina vidas pretas. Vidas
pretas que pertencem a uma família, a um lar. Vidas pretas que
buscavam  um futuro. Vidas pretas que não terão mais oportunidades
pois foram ceifadas pelo racismo.
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VIDAS PRETAS IMPORTAM!



      No dia 27 de maio de 2020, o CDDH, se reuniu com o
Vereador Leandro Azevedo por Vídeo Chamada. Momento que
o Parlamentar falou sobre a atuação do legislativo durante a
Pandemia, fiscalizando as ações da prefeitura e o CDDH
informou sobre as ações que tem realizado também neste
período. Que continua no acompanhamento das comunidades
e da realização da campanha de arrecadação e distribuição de
cesta básica para as famílias que estão sofrendo muito com os
impactos da Pandemia e também na distribuição de lanches
para a população em situação de rua.
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REUNIÃO COM O VEREADOR LEANDRO AZEVEDO

CAMPANHA "ÁGUA BOA PARA TODOS E TODAS"
     O CDDH, a partir do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social do RJ, apoia a
campanha "Água boa para todos e todas".

REUNIÃO COMDEMA
     No dia 4 de maio, aconteceu a
reunião mensal do Conselho Municipal
do Meio Ambiente. O tema desse mês é
o Licenciamento Ambiental. A reunião
iniciou com leitura e correção da ata da
reunião extraordinária de maio. Sendo
essa aprovada com as alterações
sugeridas, a Presidente Roberta passou
a palavra para o palestrante. Porém, por
problemas técnicos, a palestra foi
remarcada para a reunião do mês de
julho

http://cddh.org.br/assets/docs/cartilha4%20CAIS%20CDDH%20web.pdf
http://cddh.org.br/assets/docs/cartilha4%20CAIS%20CDDH%20web.pdf
http://cddh.org.br/assets/docs/cartilha4%20CAIS%20CDDH%20web.pdf


5

UMA LEITURA DE CEGO DA ENCÍCLICA ECOLÓGICA LAUDATO SI
  Um cego capta com as mãos ou com seu bastão as coisas mais relevantes que encontra pela frente. Pois
assim tentaremos fazer uma leitura de cego acerca da encíclica ecológica do Papa Francisco, Laudato Si:
sobre o cuidado da Casa Comum, cujos 5 anos (24/05/2015) acabamos de celebrar. Quais são seus pontos
relevantes?
  Antes de tudo, não se trata de uma encíclica verde que se restringe ao ambiente, predominante nos
debates atuais. Propõe uma ecologia integral que abarca o ambiental, o social, o político, o cultural, o
cotidiano e o espiritual.
 Quer ser uma resposta à generalizada crise ecológica mundial porque “nunca maltratamos e ferimos a
nossa Casa Comum, como nos últimos dois séculos”(n.53); fizemos da Casa Comum “um imenso depósito
de lixo (n.21). Mais ainda:”As previsões catastróficas já não se podem olhar com desprezo e ironia… nosso
estilo de vida insustentável só pode desembocar em catástrofes”(n.161). A exigência é de “uma conversão
ecológica global”(n.5;216)) que implica “novos estilos de vida”(repete 35 vezes) e “converter o modelo de
desenvolvimento global”(n.194).
   Chegamos a esta emergência crítica por causa de nosso exacerbado antropocentrismo, pelo qual o ser
humano”se constitui um dominador absoluto”(n.117) sobre a natureza, desgarrado dela, esquecendo que
“tudo está interligado e por isso ele “não pode se declarar autônomo da realidade”(n.117;120). Utilizou a
tecnociência como instrumento para forjar “um crescimento infinito…o que supõe a mentira da
disponibilidade infinita dos bens do planeta que leva a espremê-lo até ao limite para além dele”(n.106).
   Na parte teórica, a encíclica incorpora um dado da nova cosmologia e da físicaquântica: que tudo no
universo é relação. Como num ritornello insiste que “todos somos interdependentes, tudo está interligado e
tudo está relacionado com tudo “(cf. nn.16, 86,117,120) o que confere grande coerência ao texto.
   Outra categoria que constitui um verdadeiro paradigma é o do cuidado. Este, na verdade, é o verdadeiro
título da encíclica. O cuidado, por ser da essência da vida e do ser humano, segundo a fábula romana de
Higino, tão bem explorada por Martin Heidegger em Ser e Tempo é recorrente em todo o texto da encíclica.
Vê em São Francisco “o exemplo por excelência do cuidado”(n.10).“Coração universal…para ele qualquer
criatura era uma irmã unida a ele por laços de carinho, sentindo-se chamado a cuidar de tudo o que
existe”(n.11)
    É interessante observar que o Papa Francisco une a inteligência intelectual, apoiado nos dados da
ciência, à inteligência sensível ou cordial. Devemos ler com emoção os números e relacionarmo-nos com a
natureza “com admiração e encanto (n.11)…prestar atenção à beleza e amá-la pois nos ajuda a sair do
pragmatismo utilitarista”(n.215). Importa “ouvir tanto o grito da Terra quanto o grito dos pobres”(n.49).
    Consideremos este texto, carregado de inteligência. emocional:”Tudo está relacionado e todos nós, seres
humanos, caminhamos juntos, como irmãos e irmãs, numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo
amor que Deus tem a cada uma de suas criaturas e que nos une também com terna afeição ao irmão Sol, à
irmã Lua, ao irmão rio, e à Mãe Terra”(n.92). Importa “incentivar uma cultura do cuidado que permeie toda a
sociedade”(n.231), pois assim “podemos falar de uma fraternidade universal”(228).
    Por fim, é essencial à ecologia integral a espiritualidade. Não se trata de derivá-la de ideias, mas “das
motivações que dão origem "a uma espiritualidade para alimentar a paixão pelo cuidado do mundo…Não é
possível empenhar-se em coisas grandes, apenas com doutrinas sem uma mística que nos anima, sem
umamoção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação pessoal e comunitária”(n.216).
Novamente evoca aqui a espiritualidade cósmica de São Francisco (n.218)
   Concluindo, releva enfatizar que com esta encíclica, ampla e detalhada, o Papa Francisco se coloca,
como notáveis ecologistas o reconheceram, na vanguarda da discussão ecológica mundial. Em muitas
entrevistas, referiu-se aos riscos que corre nossa Casa Comum. Mas sua mensagem é de
esperança:”caminhemos cantando, que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta, não nos
tirem aalegria da esperança”(n.244)..

- LEONARDO BOFF
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     No dia 21 de maio de 2020 o CDDH
participou da 3º Assembleia de Extensão
Universitária da Faculdade de Medicina
FMP/Fase.
      O objetivo da assembleia foi debater à
extensão Universitária no enfrentamento de
crises e para isso, tiveram dois convidados
que compartilharam suas experiências e
historias dentro dos projetos de extensão dos
quais fazem parte.

REUNIÃO COM A SECRETARIA DE OBRAS
     No dia 26 de maio, o CDDH se reuniu com o Sr. Antônio Neves, da Secretaria de
Obras, para falar da demanda das comunidades e também saber sobre os processos de
demolição das casas da BR040.

DEBATE GRITO DA TERRA - ANDRÉ TRIGUEIRO E LEONARDO BOFF

     No dia  27 de maio, Leonardo Boff participou de
uma live no Instagram do jornalista André
Trigueiro. Na live foram falados diversos assuntos,
mas os principais foram a ecologia e a
espiritualidade. A live está disponível no youtube,
clique na imagem para ser direcionado ao vídeo.

ASSEMBLÉIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA FASE

https://www.youtube.com/watch?v=YhzR0KyFay8


      No mês de maio, o CDDH recebeu duas doações, que assim como as outras, têm
suma importância. Porém, essas duas não fazem parte das campanhas realizadas pelo
CDDH, foram oferecidas pelos doadores espontaneamente e fizeram muita diferença na
vida de duas famílias. A primeira doação foi de Maria, que doou uma cama em perfeito
estado junto com um colchão. Essa doação foi direcionada à uma família de uma
comunidade a qual trabalhamos, a jovem que a recebeu costumava dormir no chão. A
outra doação foi de uma cadeira de banho e uma de rodas que recebemos de Carmem, as
duas foram entregues à uma família que já havia entrado em contato com o CDDH por
extrema necessidade dos objetos. Obrigada! <3
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ENCONTRO ABONG - NOVOS PARADIGMAS DE UM
MUNDO POSSÍVEL

     No dia 28 de maio, a equipe do CDDH Petrópolis participou de um encontro virtual com
membros da ABONG para debaterem "Sobre novos Paradigmas de um mundo Possível". É
uma espécie de site que reúne práticas de bem viver de organizações. onde também é
possível cadastrar as próprias práticas e iniciativas, disputando o imaginário de um novo
mundo.

CDDH SOLIDÁRIO



      No dia 21 de maio, Carla de Carvalho participou de uma entrevista conjunta à Rádio Petroleira sobre
ações do CDDH, da FIST  e Casa Nem e do Sindicato dos Petroleiros. A entrevista está disponível no
site  do Sindipetro, clique na imagem abaixo para ser redirecionado à ela.

MONTAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE HIGIENE
PARA A POPULAÇÃO

     No mês de maio, o CDDH, além de distribuir cestas básicas nas comunidades, também
começou a distribuir kits de limpeza e higiene pessoal, os kits são montados pela equipe do
CDDH e distribuídos junto com as cestas básicas. Ao receber o kit, cada família recebe
também um papel com instruções para a prevenção da COVID19.
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ENTREVISTA CONJUNTA PARA A RÁDIO PETROLEIRA

https://www.sindipetro.org.br/privatizar-faz-mal-ao-brasil-33-21-05-2020/


      Durante o mês de maio, o CDDH procurou manter contato com as comunidades que
são mais próximas da Instituição, por isso, durante o mês foram realizadas reuniões
online com lideranças das comunidades nas quais o CDDH atua. A pauta das reuniões
foram principalmente como a comunidade está lidando diante ao isolamento, quais as
maiores dificuldades e como o CDDH poderia auxiliar neste momento. Algumas das
comunidades foram: Vale do Cuiabá, Vila São José, Modezi e Vila São Francisco.
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CDDH NAS COMUNIDADES DURANTE A PANDEMIA

REUNIÃO FMCJS-RJ
      No dia 21 de maio ocorreu a reunião do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça
Social - Núcleo RJ, a reunião foi um debate sobre “Bem viveres urbanos: cidades e
mudanças climáticas”.



CURSO ECA - ONLINE
      No mês de maio, o CDDH abriu as
inscrições de um curso online sobre o
ECA. As inscrições foram até o dia 20/05
e o curso começa na primeira semana de
junho, pela plataforma do Google
Classroom.

A ESCRAVIDÃO FOI ABOLIDA?
      No dia 13 de maio comemora-se a "Abolição da Escravatura", mas a realidade da
população preta no Brasil é outra. Por isso, convidamos 2 parceiros do CDDH para
falarem um pouco do assunto. Jackson, jovem do Quilombo da Tapera e o Sr. Celso do
Quilombo da Boa Esperança em Areal. Os vídeos estão disponíveis no nosso canal no
youtube, e clicando nas imagens, você será redirecionado aos vídeos.

TRANCAR NÃO É TRATAR!
      O dia 18 de maio, é considerado o
"Dia Nacional da Luta Antimanicomial.
Por isso, o CDDH convidou o psicólogo e
professor universitário Rafael Coelho
Fernandes, para falar da importância
dessa luta e porquê não devemos apoiar
esse tipo de tratamento. Prender não é
cuidar. Para assistir ao vídeo, clique na
imagem abaixo.

JACKSON SR. CELSO
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https://www.youtube.com/watch?v=7VA6XogpKJs
https://www.youtube.com/watch?v=w3CvF0EbdGQ
https://www.youtube.com/watch?v=FXXAZ4CFkbs
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PROJETO RESISTIR
      O CDDH procurou manter o Projeto Resistir acontecendo, mesmo que remotamente.
Foram feitas chamadas de vídeo com os jovens, buscando sempre a proximidade,
confiança e carinho deles. É muito importante mostrar que a Instituição prioriza o contato,
principalmente durante um momento tão difícil e delicado como o do isolamento social.
Além disso, assim como os jovens do Projeto Florescer, os do Projeto Resistir também
estão tendo acesso às oficinas de inglês.

REUNIÃO COMITÊ DE DEFENSORES DOS DIREITOS HUMANOS
      No dia 29 de maio de 2020, o centro de
Defesa dos Direitos Humanos participou da
reunião do Comitê de Defensores de Direitos
Humanos. Nesse encontro, várias  instituições
de direitos humanos participaram e colocaram
como tem sido sua realidade regional e territorial
no momento da Pandemia. Momento que eles
informam o adiamento do encontro nacional de
Defensores de Direitos que aconteceria em
junho e a princípio foi adiando para novembro. O
comitê também colocou a abertura para as
instituição participarem dos grupos de trabalho
que compõe o comitê.



     No mês de maio, foi dada continuidade nas atividades online por Whatsapp e plataformas digitais,
além do contato por telefone com todos os responsáveis dos jovens. Assim, iniciamos o mês com o
tema “A Natureza e o seu Equilíbrio”, que fala
sobre a importância dos ciclos da natureza e do cuidado com o meio-ambiente, e com uma Oficina de
Contação de Histórias, em que a participação dos jovens se dá na criação de um final alternativo para a
história contada, a fim de estimular o processo criativo. Todas as propostas têm como tema uma
reflexão sobre a resolução de problemas, a construção de cooperação e protagonismo e direitos
humanos. Também demos início às aulas de Inglês, através da plataforma Google Classroom, em que
os jovens se mostraram muito animados com as atividades. Além disso, o CDDH participa de uma roda
de conversa no início do mês, pela iniciativa da Fundação CEPEMA, com o tema "Educação Popular e
sustentabilidade num mundo em transformações", como uma atividade de formação continuada em
meio à pandemia.
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PROJETO FLORESCER

     A equipe do CDDH também continua a assistir as famílias dos jovens do Florescer nesse momento
de pandemia. A Instituição contribui com uma cesta básica, kit de limpezas (álcool gel, máscaras ) e
vale gás para cada família. Atendemos 70% das famílias dos jovens. O retorno desses atendimentos
feito pela equipe do CDDH foi de muita importância para essas famílias.
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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 400 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:
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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?time_continue=1&v=tLUd6wKvBHs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6CEZCQ1Wg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6CEZCQ1Wg&feature=youtu.be


Racismo é algo que não aparece... mas é visto.
É algo que não está escrito... mas é lido
É algo que não é gritado... mas é ouvido.
É algo que não é tocado...mas é sentido...

É algo que não é dor... mas é doído.
É algo que apenas

quem viu,
leu, ouviu
e sentiu,

sabe dizer o que
é!

CANTINHO DA POESIA
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Racismo

- Edenice Fraga -



CANTINHO DA HISTÓRIA - JUNHO
1 de junho

1924 - A fábrica Ford de Detroit coloca no mercado o automóvel de número 10 milhões.

1992 - Líderes de 180 nações iniciam a ECO 92, no Rio de Janeiro.

4 de junho

1494 - Espanha e Portugal assinam o Tratado de Tordesilhas, fixando uma nova linha divisória
para os descobrimentos de novas terras.

5 de junho

1968 - O Senador norte-americano Robert Kennedy, foi alvejado por um tiro, e morre
no dia seguinte.

7 de junho

10 de junho
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1909 - Primeiro voo em aeroplano com passageiros, realizado pelo aviador francês Louis Bleriot,
com duas pessoas à bordo.
1963 - O príncipe regente Faisal decreta a abolição da escravatura na Arábia, último país do mundo
em que ela existia.
1964 - Criação da Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

16 de junho

1907 - Auguste Lumiére apresenta a fotografia colorida em Paris.

1963 - A astronauta russa Valentina Tereshkova é a primeira mulher a realizar uma viagem
espacial.

1964 - O Senado dos Estados Unidos aprova a lei sobre os direitos civis dos negros.

19 de junho

1963 - Acordo em Genebra para estabelecer o telefone vermelho, a fim de manter uma
comunicação direta e rápida entre a URSS e os EUA em caso de conflito entre as potências.
1991 - Berlim volta a ser a capital da Alemanha, 43 anos depois de haver perdido tal condição, e se
torna sede do Governo federal e do Parlamento.

20 de junho

1941 - A Alemanha nazista declara guerra à União Soviética.

21 de junho

2 de junho

1945 - Representantes de 50 países assinam a Carta de São Francisco, criando a ONU, para
manter a paz internacional.

26 de junho

1919 - O Tratado de paz de Versalhes é assinado entre as potências aliadas e a Alemanha, dando
fim à Primeira Guerra Mundial (1914-1918).

28 de junho


