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Mês do orgulho LGBTQ+
No mundo todo, durante o mês de junho acontecem celebrações, manifestações e protestos
relacionados à conquista e à reivindicação dos direitos da população LGBT, mas por quê?
Até os anos 1960, os Estados Unidos tinham uma legislação muito severa e cruel em
relação aos LGBTS. Um relacionamento LGBT, mesmo que consensual, era crime e podia
levar até à prisão perpétua dos envolvidos. Diversos métodos eram utilizados contra os
homossexuais, como castração, choque elétrico ou a lobotomia - cirurgia que retirava
parte do cérebro do paciente na intenção de "curar" sua homossexualidade.
No entanto, mesmo escondidos, os LGBTS tinham lugares onde se reunião e eram
aceitos da forma que eram, como um bar "Stonewall Inn", em Nova Iorque. Além de
acolher a população LGBT, o Stonewall era conhecido por reunir os mais marginalizados
pela sociedade: transgêneros, homens gays afeminados, drag queens e homossexuais
que foram expulsos de casa por conta da sua sexualidade.
Os donos do bar Stonewall tinham conchavo com parte da polícia, que por conta disso,
fazia vista grossa em relação ao seu estabelecimento e os frequentadores dele. Porém, o
local não tinha licença para a venda de bebidas alcoólicas e não respondia a uma serie de
outras regulamentações. Com essa desculpa, a polícia começou a bater e ameaçar o
fechamento dos bares nos quais os LGBTS eram aceitos, e o bar Stonewall não escapou.
Na madrugada do dia 28 de junho, a polícia fez mais uma batida no bar, cerca de nove
policiais entraram no bar, sob a alegação de irregularidades na venda de bebidas
alcoólicas, e começaram a agredir e algemar alguns travestis alegando "vestimentas
inedequadas ao seus gêneros". Treze pessoas foram detidas, no entanto, enquanto
estavam sendo levadas para a viatura, muitas começaram a gritar se revoltando, então a
multidão ao redor começou a jogar coisas como garrafas e pedras em cima dos policiais.
Tentaram virar a viatura policial, houve confusão e um incêndio começou no bar.
Durante os dias seguintes depois do acontecimento, a população LGBT, que se
escondia, apareceu nas ruas de Nova Iorque para reivindicar seus direitos e demonstrar
orgulho de quem eram. Grande parte deles se beijavam, andavam de mãos dadas ou
abraçados, demonstrando orgulho de quem eram e enfrentando a sociedade
extremamente preconceituosa dos EUA. Depois desse ano, várias cidades americanas
começaram a aderir às manifestações do mês de junho, e depois, grande parte dos países
do mundo também.
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O CDDH-Petrópolis repudia qualquer tipo de discriminação, seja ela por uma questão racial,
cultural, de classe, orientação sexual ou identidade de gênero. Nós apoiamos a causa LGBTQ+
e seguimos lutando para garantir os direitos dessa parte da população tão marginalizada
pela sociedade.

Tenha orgulho de ser quem você é e
amar quem você ama!

4

5 DE JUNHO - DIA DO MEIO AMBIENTE
Em 1972 a data de 5 de junho foi destinada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) como o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data escolhida foi para que se pudesse
refletir acerca das questões que afetam os recursos naturais, desde os desastres naturais
em nossa cidade, até as mudanças climáticas globais, e que este dia seja um momento
para pensar sobre a preservação da Natureza e nossas práticas de cuidado. Dessa forma,
é possível relembrar um trecho em que a Carta da Terra propõe, que nós, “os povos da
Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande
comunidade de vida e com as futuras gerações”, pois preservar o território é preservar o
direito a vida para toda a comunidade, preservar o direito de a própria Natureza
permanecer também viva e saudável naquele território, pois é dela que provêm os
recursos para a toda humanidade. O tema de 2020 para o Dia Mundial do Meio-Ambiente
foi a “Biodiversidade”, tema este que se soma ao contexto atual e extraordinário de
pandemia, sendo possível pensar de forma global as questões ambientais, sem esquecer
do momento que se apresenta a nós com toda a sua dinâmica, nos induzindo a repensar
comportamentos sobre nossa forma de ser e consumir no mundo. Será que estamos
cuidando da Natureza da mesma forma que cuidamos uns dos outros?
Aqui no Brasil, a degradação da Natureza afeta, principalmente, as populações
amazônicas, povos e comunidades tradicionais, que estão visivelmente expostas à
contaminação do novo corona vírus, pois em terras demarcadas estão a presença
constante de madeireiros, grileiros e garimpeiros na floresta, e não houve diminuição da
degradação da Natureza durante a pandemia. Como falar de biodiversidade enquanto
biomas, povos, espécies, tradições e sabedorias estão sendo destruídas, caminhando
para um cenário ainda não visto no Brasil sobre a degradação da Floresta Amazônica? A
Floresta Amazônica está em franca destruição, como mostra na BBC News, 2020: “Outra
medição do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) registrou recorde de
derrubada da floresta já em maio: foram 829 quilômetros quadrados de mata perdidos. É
quase o tamanho da área urbana de Brasília, e o maior número dos últimos cinco anos.”
Enquanto isso, em 24 de junho de 2020 o Projeto de Lei (PL) 4.162/2019 é aprovado no
Senado, propondo a privatização da água e do esgoto no Brasil, projeto este que também
prorroga o prazo para o fim dos lixões. A água, que é um recurso natural, abundante e um
bem público, é defendida inúmeras vezes como um patrimônio coletivo sem fins lucrativos.
É dever do Estado garantir a água, o acesso universal e o saneamento básico, questões
essas que não foram resolvidas até hoje; como no início da quarentena do novo
coronavírus, em que a cidade do Rio de Janeiro passava por uma grave crise hídrica, não
fornecendo água para a população mais vulnerável, impedindo que pudessem lavar as
mãos, e os tornando ainda mais vulneráveis diante da pandemia. É negar os recursos
básicos no momento em que precisamos trabalhar para salvar e preservar as vidas, desde
os seres humanos à própria Natureza – Mãe Terra.
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O MEIO AMBIENTE E O CDDH
Comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente no CDDH Petrópolis

Clique na foto para assistir à
gravação da live no nosso
canal do youtube!

Clique na foto para assistir à
gravação da live no nosso
canal do youtube!
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REUNIÃO COM A REDE POP RUA DE PETRÓPOLIS
No dia 4 de junho de 2020, a equipe do CDDH, participou da
reunião da Rede Municipal da população em situação de rua. O
objetivo da reunião foi uma troca de informações entre as entidades
participantes da rede. Cada Instituição falou como está o seu
trabalho com a população em situação de rua durante a pandemia
da COVID19. Além disso, foram feitas sugestões, críticas e
perguntas sobre como essa parte da população estava sendo
atendida durante a pandemia.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE INEA/SUPPIB
Durante a pandemia do COVID-19, o
ensino da Educação Ambiental, que já
é um desafio, disciplina ainda não
integrada ao currículo base da
Educação, foi tema para iniciar algo
muito maior: como atender a população
das minorias pela Educação à
Distância. Assim foram levantadas
muitas questões: como adaptar o
conteúdo para os alunos de inclusão,
como garantir ensino aos jovens que
não possuem acesso à internet, etc.

REUNIÃO COMDEMA
No dia 04 de junho, aconteceu a reunião mensal do COMDEMA, que teve como tema
o Licenciamento Ambiental. No entanto, a palestra teve de ser remarcada devido a
problemas técnicos.
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REUNIÃO SOBRE ABRIGOS PARA A POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA
Reunião ocorrida na quarta-feira, 17 de junho, 10 horas, a partir da Comissão de
acompanhamento à População em Situação de Rua do Mandato do Vereador Reimont
para discussão dos abrigos, do tratamento disponibilizado nos abrigos para a
população em situação de rua e também sobre a falta de vagas. Percebemos que
muitos dos problemas destacados na cidade do Rio de Janeiro estão presentes
também nos municípios do entorno, inclusive, em Petrópolis. Com a apresentação da
teoria diferente da prática na vida da população em situação de rua.

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DA
ROMARIA DA TERRA
No dia 25 de junho de 2020, a equipe de coordenação da Romaria
da Terra e das Águas se reuniu pelo aplicativo jeetsi para pensar em
estratégias de divulgação, arrecadação financeira e ajuda para as
comunidades quilombolas que foram muito afetadas pela pandemia.

REUNIÃO CMAS
No dia 3 de junho aconteceu a reunião do CMAS. O principal
tema da reunião foi a apresentação da Minuta da criação do
Programa de Benefício "auxílio autonomia" - Que tem por objetivo
fornecer um auxílio financeiro para pagamento de aluguel. para os
jovens que completam 18 anos e estão incluídos em orfanatos e não
tem como se sustentar por conta própria; Atualmente existe poucos
jovens com esse perfil no Município;
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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMAS
Reunião realizada no dia 08 de junho de 2020, de forma remota,
pelo aplicativo Meet. Foi realizada uma reunião para leitura da minuta
do programa "auxílio autonomia"; O programa tem como objetivo
auxiliar jovens desligados de acolhimentos institucionais que não
possuem condições de arcar com seu sustento; O benefício será
destinado exclusivamente para pagamento de locação de imóvel com
regras semelhantes ao programa do aluguel social; Foi feita a leitura
e algumas observações e alterações que os conselheiros acharam
pertinentes para melhor esclarecimento; Foi colocado novamente se
esse programa estaria de acordo com a legislação do TSE, visto estar
em ano eleitoral; Após isso, vai para votação na câmara de
vereadores e para sanção do Prefeito;

CDDH NAS COMUNIDADES DURANTE A PANDEMIA
Durante o mês de junho, 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.
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DO CDDH
DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA
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CURSO ECA - ONLINE
No mês de junho, o CDDH finalizou o primeiro Curso online sobre o ECA.

SEMINÁRIO DIREITOS DA NATUREZA – A MÃE TERRA
O FMJCS em junho, além de realizar as reuniões dos seus núcleos estadual e
regional, promoveu um Seminário com três encontros virtuais para aprofundar o tema em
três dimensões diferentes: primeiro um debate mais conceitual sobre a importância de
garantir direitos à natureza, depois falar das boas práticas que podemos incentivar para
criar uma nova relação com a natureza e no terceiro momento fazer um debate jurídico
sobre como construir os instrumentos legais.
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RODA DE CONVERSA SESC - SOBRE PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
Sobre esta roda de conversa, como proposta o incentivo às produções culturais entre
os pequenos produtores locais, se refletiu em como agir de forma local e pensar de forma
global para a preservação da Natureza. Os convidados falam sobre as principais questões:
moda sustentável, práticas agroecológicas, permacultura, produção cultural sustentável e
coleta seletiva. A forma como a humanidade consome vai ditar as políticas públicas, a
roupa, o alimento, e tudo isso está ligado à natureza e sua preservação.

ENCONTRO DE PASTORAIS AMBIENTAIS DO BRASIL: O
CLAMOR DA TERRA E DOS DEFENSORES DA VIDA DA FLORESTA
Reflexão acerca do sagrado e dos povos indígenas que estão perdendo seus
ancestrais por conta da pandemia, pelo direito dos povos originários. E no início da
discussão se pergunta: Qual é o clamor que a terra está fazendo agora? Toda a Natureza
está clamando e que seus defensores, os povos indígenas, estão continuamente sofrendo
o etnocídio por clamar pelas águas e florestas violadas, e que toda a discussão acerca da
biodiversidade, dos direitos da terra e de seus defensores é falar sobre a fertilidade da
terra.
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REUNIÃO COM A SECRETARIA DE OBRAS
No dia 18 de junho de 2020, o CDDH realizou uma vídeo
chamada com o Coordenador da secretaria de obras, Sr. Antônio
Neves. Foi conversado sobre as situações processuais de algumas
comunidades que estão em processo de regularização fundiária,
sobre algumas ações necessárias em cada localidade e como as
comunidades estão diante o momento da Pandemia.

REUNIÃO CONSELHO DE SEGURANÇA
No dia 29 de junho de 2020, o CDDH realizou uma reunião por meio da plataforma
jeetsi, com os membros do Conselho Municipal de Segurança.

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.
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PROJETO FLORESCER
Em junho, continuamos com as atividades online de Contação de História e as aulas de
inglês, principalmente por via de WhatsApp, vídeo chamadas e plataforma digitais com os
jovens inseridos no projeto Florescer. Também foram realizadas ligações diretamente com
todos os responsáveis, tentando assim manter um vinculo com os mesmo.
As atividades de Contação de História, sempre com viés de ser algo mais lúdico,
trazendo reflexões para o atual momento em que estamos vivenciando, pensando sempre
em trabalhar a importância da cooperação, da participação e de sermos solidários aos
outros, tendo sempre a ideia da participação deles, onde os próprios comentam sobre o
assunto dando sempre a sua contribuição no conteúdo que foi trazido. Nesse contexto
aprofundamos com eles o tema da cooperação e competição trazendo assim um
pensamento mais crítico sobre o coletivo e o individualismo. Para isso compartilhamos um
pequeno vídeo chamado “ A importância da cooperação”, para iniciar uma pequena troca
através do grupo de WhatsApp. E nesse mesmo contexto lançamos 3 pequenas história do
cotidiano comum onde a principal tema era: Solidariedade, Cooperação, Participação.
Também foi feita uma ligação virtual pela plataforma Discord que foi bem animada mesmo
com a participação de poucos jovens.
Também foi comemorado o dia Mundial do meio ambiente e teve como proposta um
texto de reflexão que a equipe do CDDH preparou e que foi lançado no grupo de
WhatssApp para que possamos perceber que na verdade a Mãe Terra não necessita de
nós mas nós que Precisamos dela, por isso devemos zelar e cuidar do nosso lar. A equipe
do CDDH continua assistindo as famílias dos jovens nesse momento de pandemia que
vem se mostrando diariamente a prol para qualquer situação que as mesma necessitam.
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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.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS:
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

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

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

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!
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CADERNO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
A partir da convivência com as comunidades de Petrópolis, coletivos políticos,
coletivos de juventude, grupos religiosos, coletivos LGBTQI+ e a população em
situação de rua, o CDDH reuniu em um caderno informações sobre Políticas Públicas e
as necessidades mais urgentes destacadas por esses coletivos para a cidade de
Petrópolis. Este caderno, lançado no site da instituição no dia 30/06, tem por finalidade
apontar a candidatos de todos os partidos políticos para o executivo e legislativo de
Petrópolis quais são as dificuldades vivenciadas pela população e quais as
possibilidades de enfrentamento das dificuldades com implantação de políticas
abrangentes, inclusivas e eficazes. A partir da leitura do caderno e da apropriação do
conteúdo, as sugestões serão incluídas e o caderno será atualizado.

Clique aqui para ver!
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CANTINHO DA POESIA
HeteroHomoBiTransSexualidade
Será que um dia entenderão o meu porquê?
Uma vez sonhei que o mundo me aceitava
Que ser homo era uma forma de ser
Que ninguém condenava
É necessário uma lei para me proteger?
Mas e os olhares nas ruas que finjo nem ver?
Os dedos que para mim apontam
Mostram quem eles são
Condenados da coragem de eu ser quem sou
E eles sabem quem são?
Hoje hétero. Amanhã homo. Não é escolha não!
Você apenas reconhece como se percebe
E nisso vê de quanto bom senso o mundo
carece

Ouvi uma notícia esta manhã
De que morreu espancado um travesti
Hoje não saio de casa. Talvez amanhã.
Se soubessem quanto medo causam em mim
Às vezes não sei como me vestir
Se uso as roupas certas para eles
Ou as certas para mim
É errado não ser quem esperam?
Não é pecado para mim!
Semana que vem contarei aos meus pais
E se depois não me virem... É porque fugi.
Não deles; mas de ti!
De ti sociedade que só sabe me punir!

- Thaysse Pombo -
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CANTINHO DA HISTÓRIA - JULHO
1 de julho
1911 - O norte-americano Hiram Bingham descobriu no Peru as ruínas da cidade sagrada dos
Incas, Machu Picchu.

3 de julho
2001 - O primeiro coração artificial foi implantado com êxito nos Estados Unidos. O mecanismo era
totalmente autônomo, fabricado com titânio e poliuretano, pesava um quilo e funcionava com
bateria portátil.

4 de julho
1997 - A nave não tripulada "Mars Pathfinder" posa em Marte e mostra as primeiras imagens da
superfície do planeta vermelho, após uma viagem espacial de 500 milhões de quilômetros.

7 de julho
1960 - Fidel Castro anuncia a estatização de todas as empresas americanas em Cuba.

9 de julho
1932 - ocorre a Revolução Constitucionalista, em São Paulo. A data é comemorada com um feriado
estadual. No dia 9 de julho de 1932, teve início o levante de São Paulo contra as tropas federais
fiéis ao governo de Getúlio. Depois de três meses de lutas, os paulistas depuseram as armas. Dois
anos depois, porém, Getúlio Vargas convocava a Assembleia Nacional Constituinte.

13 de julho
1901 - O brasileiro Santos-Dumont rodeia a torre Eiffel a bordo de um dirigível, mas acaba caindo, na
altura de Boulogne.

14 de julho
1789 - Populares organizam uma revolta e derrubam a Bastilha, em Paris. O fato é o início
simbólico da Revolução Francesa.

17 de julho
1994 - A seleção brasileira de futebol conquista o tetracampeonato mundial na Copa do Mundo dos
Estados Unidos, após vitória nos pênaltis sobre a Itália, em Los Angeles.

20 de julho
1969 - O homem pisa pela primeira vez na Lua. O módulo de exploração lunar "Eagle", que fazia
parte da nave Apolo XI, pousa sobre a Lua às 15h17 (hora em Houston, EUA). Às 22h56, Neil
Armstrong pisa na superfície lunar e, pouco depois, Edwin Aldrin também caminha na Lua,
enquanto Michael Collins permanece na nave.

23 de julho
1840 - Decretada a maioridade de D. Pedro II, imperador aos 14 anos de idade.

27 de julho
2000 - Pesquisa descobre dinossauro no Nordeste.
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