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Rua Monsenhor Bacelar, 400 - Centro -
Petrópolis.

Tel.: (24) 2242-2462 - Fax: (24) 2246-0214

Estamos com muita saudade! Se proteja,
se cuide, cuide de quem você ama! Nos

vemos em breve. #FiqueEmCasa

Acompanhe nosso trabalho nas
redes sociais:

https://www.facebook.com/cddhpetropolis/
http://www.cddh.org.br

@cddh_petropolis

RESISTINDO EM TEMPOS DE CRISE!
40 ANOS SERVINDO A VIDA!
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    As manifestações em relação às mulheres começaram em fevereiro no ano de 1909,
nos EUA,  quando  cerca de 15mil mulheres saíram às ruas de Nova York protestando por
melhores condições de trabalho.  No ano seguinte, aconteceu uma Conferência de
mulheres, em Copenhague, na qual uma alemã sugeriu que fosse feita uma agenda anual
em prol dos direitos das mulheres, mas não foi agendado nada do tipo e as manifestações
aconteciam anualmente entre fevereiro e março, de acordo com cada país.
 

     No entanto, no dia 8 de março de 1917, um grupo de operárias russas saiu às ruas
para protestarem contra a fome e a Primeira Guerra Mundial. Elas foram fortemente
repreendidas e o episódio acabou dando início à Revolução Russa.  Desde então, o
movimento de mulheres adotou a data como o Dia Internacional das Mulheres e a data
passou a ser comemorada ao redor de todo mundo. 
 

    A ONU – Organização das Nações Unidas – declarou o ano de 1975 como “O Ano
Internacional das Mulheres”, e a partir desse ano, o dia 8 de março foi oficializado como
Dia Internacional das mulheres.
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MARÇO - MÊS DAS MULHERES
    O Dia Internacional da Mulher,
comemorado no dia 8 de março, é
uma data muito importante do
calendário mundial. É um dia de
reflexão sobre a luta das mulheres,
quais direitos já foram
conquistados, quais faltam e qual
papel é designado às mulheres
pela sociedade. Além disso,
mulheres e homens do mundo
inteiro vão às ruas para lembrar a
importância da luta no passado,
dos direitos conquistados, e
reivindicar os muitos que ainda são
negados, como a igualdade
salarial.

QUAL A VERDADEIRA ORIGEM DO 8 DE MARÇO?

Muitas pessoas pensam que a data está relacionada a um incêndio que ocorreu em uma
fábrica de tecidos nos EUA. No entanto, a história é um pouco diferente, veja a seguir:

O PRIMEIRO 8 DE MARÇO:



     Muita gente acredita que o dia 8 de março é aquele dia do ano para sair distribuindo
rosas e chocolates às mulheres. No entanto, “parabéns pelo seu dia” e chocolates não são
o objetivo desse dia. Dia 8 de março é um dia de lembrar e celebrar todas as vitórias
conquistadas e todas as mulheres que lutaram para que a conquista viesse. Dia 8 de
março é dia de luta, é dia de protestar por direitos iguais, que mesmo sendo uma pauta
muito antiga do movimento feminista, nunca foi alcançada. Dia 8 de março é dia de pensar
nas mulheres negras, que por conta do racismo, têm que lutar primeiro pelos seus direitos
como seres humanos, antes mesmo de pensar em seus direitos como mulheres. Dia de
pensar nas mulheres enterrando seus filhos nas comunidades, vendo seus filhos serem
mortos em frente aos seus olhos. Dia 8 de março é para refletirmos e nos revoltarmos
quanto aos dados de feminicídio e agressão contra mulheres, que crescem cada dia mais.
Dia 8 é para pensarmos nas que ainda vivem presas às antigas correntes, como depender
de autorização de seus maridos ou serem impossibilitadas de estudar. Dia 8 de março é
dia de lutar contra a fetichização das mulheres lésbicas. Dia de pensar na desigualdade
salarial, por que homens e mulheres que possuem o mesmo cargo ganham salários
diferentes? Dia 8 é para pensarmos em como quando uma notícia de estupro vem à tona,
a primeira pergunta é “que roupa ela usava?” ou “estava sozinha?” e não “QUEM A
ESTUPROU?”.
 

     Chocolate é delicioso, flores são lindas. Mas precisamos mais de segurança, respeito e
liberdade.

    Existe a crença de que o 8 de março seria referente a um incêndio na fábrica de tecidos
Triangle Shirtwaist em 1911. De fato, o incêndio ocorreu e muitas mulheres morreram no
acontecimento. Porém, o incêndio aconteceu no dia 25 de março, não no dia 8. 
 

    Além disso, têm pessoas que acreditam que, na verdade, o episódio teria ocorrido em
1857, em Nova York, quando operárias em greve teriam sido mortas em um incêndio
criminoso por seus patrões. Contudo, não existe comprovação de que o fato é verídico,
muito menos que tenha ocorrido no dia 8 de março.
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O INCÊNDIO NA FÁBRICA DE TECIDOS E O 8 DE MARÇO

CHOCOLATE E FLORES?

- Geovanna Julien
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CDDH E O MÊS DAS MULHERES

Dia 5 de março, tivemos um
CineDebate no CDDH, em
comemoração ao mês das mulheres!
Foram exibidas partes do filme
"Histórias Cruzadas" e em seguida
duas mulheres maravilhosas
conversaram conosco sobre a questão
da mulher e a diferença da luta da
mulher negra e da mulher branca.
Obrigada, Jose, Karol e todxs os
presentes!
 
Ps: obrigada especial às crianças do
Projeto Resistir da Vila das 7 Casas.
Ter vocês aqui conosco é sempre um
prazer, obrigada por tanto! ❤ 

CINE DEBATE



     Dia 9 de março, a equipe do CDDH saiu pelas ruas de Petrópolis junto com outras
diversas instituições, coletivos e movimentos. Muitas mulheres andaram pelas ruas da
Cidade Imperial reivindicando seus direitos! A passeata saiu da Praça da Inconfidência e
foi até a Praça Dom Pedro. Além disso, durante a concentração da manifestação, foi
gravada a versão das mulheres petropolitanas de "O estuprador é você".
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PASSEATA 8M
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ATIVIDADE NA COMUNIDADE DR. THOUZET
 - ESCOLA BOM JESUS-
     Dia 8 de março, a equipe do CDDH participou da programação do Dia da Mulher na
comunidade Dr. Thouzet. Foi feito uma palestra e depois um bate-papo sobre violência
doméstica, como agir, como denunciar, etc.

CAFÉ DA MANHÃ NO QUILOMBO DE BOA ESPERANÇA

     Dia 7 de março, a equipe do CDDH promoveu um "Café da Manhã das Mulheres" no
Quilombo da Boa Esperança, a atividade contou com café, amor e muita conversa sobre
os direitos das mulheres. 



     Dia 12 de março, a equipe do CDDH participou de um encontro para a aprovação da
minuta de criação do COMDIVERSIDADE
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DIA DA MULHER NA CASA RANE CULTURAL
     Dia 8 de março, a equipe do CDDH participou da programação do Dia da Mulher da
Casa Cultural Rane, o evento contou com oficinas, apresentações de diversos tipos de
dança, café, forró e muito amor.

REUNIÃO CDDH, FAMPE E ESCOLA POPULAR

     Dia 12 de março, a equipe do
CDDH participou de uma reunião com
representantes da FAMPE e da
Escola popular, com o intuito de
planejar um curso de formação para
lideranças comunitárias.

REUNIÃO COMDIVERSIDADE
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REUNIÃO NA COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA
     Dia 14 de março, a equipe do CDDH
realizou uma reunião na Comunidade
São João Batista, com o intuito de
conversar com os moradores a respeito
dos processos de regularização
fundiária.

REUNIÃO CMAS
     Dia 11 de março, a equipe do
CDDH participou da reunião do CMAS
- Conselho Municipal de Assistência
Social - que aconteceu na Casa dos
Conselhos, na sede da Prefeitura de
Petrópolis.

PALESTRA SOBRE DIVERSIDADE NA FÁBRICA WERNER
     Dia 12 de março, a equipe do
CDDH realizou uma palestra sobre
Diversidade para parte da equipe da
Fábrica Werner Tecidos, a pedido do
RH da empresa.

REUNIÃO CMDCA
     Dia 12 de março, a equipe do CDDH
participou da reunião do CMDCA que
tinha como pauta: Prestação de contas
e apresentação e posse da nova
presidência e dos conselheiros.



  No dia 5 de março, parte da equipe do
CDDH participou de uma reunião para tratar
de encaminhamentos de um grupo de
pacientes com fibromialgia. Além do CDDH,
participaram da reunião o Vereador Leandro
Azevedo, seu assessor e representantes do
grupo de pacientes.
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SEMINÁRIO POLÍTICA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E A
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: AVANÇOS E

RETROCESSOS.
  No dia 10 de março, na UERJ, aconteceu o  Seminário Política de Álcool e outras drogas e
a população em situação de rua: avanços e retrocessos. CDDH na coordenação do Fórum e
no apoio do evento. 950 inscritos. 

REUNIÃO SOBRE FIBROMIALGIA

2 ANOS SEM RESPOSTAS - #MARIELLEPRESENTE



    Dia 5 de março foi um importante dia na luta das famílias que vivem às margens da BR-
040. Os moradores se organizaram e com a contribuição financeira de muitos moradores,
amigos e pessoas sensibilizadas com a luta, chegaram até a sede da ANTT para que todos
os presentes na reunião, inclusive CONCER e ANTT pudessem olhar nos olhos de mulheres
que não são meros documentos... elas representam famílias que podem perder suas
moradias. Reunião produtiva onde o ponto fundamental foi a dignidade da pessoa humana.
Que as tratativas virem realidade. Parabéns Sueli e Adriana! Parabéns moradores da BR.
Agradecemos a todos os que estiveram nesta luta junto aos moradores. Prefeito cumpriu a
promessa da reunião. Vamos continuar na luta!
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REUNIÃO COM A ANTT EM BRASÍLIA
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     No dia 4 de março, a equipe do
CDDH  esteve presente ontem, no ISER,
na reunião de  Construção do
AMANHECER pela justiça e contra a
Violência. Uma ação para mostrar que há
cristãos no Rio de Janeiro que não
aceitam as políticas de morte e violência
estabelecidas pela política de segurança
do Estado. 

REUNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DO AMANHECER PELA
JUSTIÇA E CONTRA VIOLÊNCIA

     No dia 3 de março, a equipe do
CDDH participou da reunião da
coordenação do Fórum Permanente da
População Adulta em situação de rua do
Rio de Janeiro para as tratativas finais do
Seminário sobre Políticas de Álcool e
outras drogas e a população em situação
de rua: avanços e retrocessos.

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE DA
POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA DO RIO DE
JANEIRO

     No dia 3 de março, a equipe do
CDDH, que também é parte da
Coordenação Estadual da ABONG, se
reuniu com os demais membros da
Coordenação para ajustes de agendas
visitas institucionais e atividades com as
afiliadas ABONG.

REUNIÃO ABONG



       Nos dias 3 e 5 de março, na sede do CDDH, foi realizado o processo seletivo dos
jovens que participarão do Projeto Florescer. Depois de os 40 jovens terem sido
selecionados, o Projeto estava marcado para começar no dia 17/03, mas o início foi
cancelado até que a pandemia da COVID-19 seja controlada. No entanto, as educadoras
do Projeto estão fazendo atividades virtualmente com o grupo para incentivá-los.
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PROCESSO SELETIVO - PROJETO FLORESCER

PROJETO RESISTIR

       Clique na imagem e veja o vídeo que o fofo do Jackson, jovem do Projeto Resistir,
gravou alertando sobre o coronavírus:

https://www.youtube.com/watch?v=emXduft012w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR033Iqjuvakm3HMpsC8sU6owph_fcYtQ6PvsZDlyfr5cLvBkyLCnPakQjk
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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.



       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:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

17

Reflexão sobre o dia Mundial da Água em tempos de Corona Vírus 
 

Clique aqui para ler!

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
http://www.cddh.org.br/assets/docs/O%20Dia%20Mundial%20da%20%C3%81gua%20em%20tempos%20de%20Corona%20V%C3%ADrus.pdf


Adilza, veja só quanta ironia:
não dá para abraçá-la, por enquanto...
O abraço!... Bela prova de harmonia!...
Agora, proibido em todo canto:
um vírus decretou essa agonia.
 
E pôs em quarentena todo o mundo.
Há lares visitados pelo pranto,
há sérias restrições... Cada segundo
nos pede mais cuidado do que espanto,
exige-nos olhar bem mais profundo.
 
Ah!... Sermos solidários é a ousadia!
 

CANTINHO DA POESIA

Um vírus põe o mundo inteiro em greve.
E tudo, sem piquete, vai parando...
A deusa Economia a que se atreve?
Sutil, nessa trincheira do "até quando?",
prepara um novo bote para breve?
 
A caixa de alfinetes tendo à mão,
espeta o mapa-múndi, maquinando
por onde irá sugar, e sem perdão,
as somas que perdeu seu cego bando,
que a todos faz reféns da espoliação?
 
A vida, no silêncio, sério escreve...
Quem é que aprende a ler essa lição?
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Quarentena Geral

- J. Thomaz Filho-

O Mundo em greve

FOTO: DIVULGAÇÃO/PIXBAY



CANTINHO DA HISTÓRIA - ABRIL
1 de abril

- de 1923. Primeira exibição pública de um filme sonoro, no Rialto Theather de Nova Iorque. 
- de 1933. Inicia-se a perseguição aos Judeus na Alemanha, com o desencadear de uma
campanha de boicote ao comércio detido por judeus. 
- de 1960. Lançamento do primeiro satélite meteorológico pelos Estados Unidos da América.

4 de abril

- de 1917. Os Estados Unidos da América declaram guerra à Alemanha.

6 de abril

7 de abril

- de 1861. Começo da Guerra Civil americana.
- de 1961. A URSS lança o primeiro homem no espaço, o tenente Yuri Gagarin.

12 de abril

- de 1831. D. Pedro, 1.º Imperador do Brasil, abdica do Império a favor do seu filho Pedro, que sobe
ao trono com o nome de Pedro II, para defender o trono da sua filha Maria, rainha de Portugal.

14 de abril

- de 1865. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América, é ferido mortalmente.
Morrerá no dia seguinte.

15 de abril

18 de abril

- de 1912. O Titanic afunda-se na viagem inaugural.
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- de 1968. Martin Luther King,  é assassinado em Menfis, no Estado americano do Tenessee.

20 de abril

- de 1955. Morre Albert Einstein, nos Estados Unidos da América.

- de 1945. As Tropas soviéticas entram em Berlim.

- de 1500. Pedro Álvares Cabral chega em Terras brasileiras.

22 de abril

- de 1986. Acidente na Central Nuclear ucraniana de Chernobyl.

26 de abril


