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SORTEIO BLOCO 3 VICENZO RIVETTI
No dia 11 de dezembro, o CDDH esteve
presente no sorteio dos 300 apartamentos do
Condomínio 3 do Conjunto Habitacional do Vicenzo
Rivetti. Momento que contou a presença de
lideranças dos grupos de moradia, a secretária de
assistência social, o coordenador da Secretaria de
obras e a Defensoria Pública. Após muitos anos,
essas famílias consegue encontrar uma esperança
em ter a sua moradia. E no coração trazem a
alegria de que um sonho está sendo realizado e um
direito respeitado.

CDDH ACOMPANHA INCRA NO QUILOMBO DA
TAPERA
No dia 06 de dezembro, o CDDH esteve na
comunidade Quilombo da Tapera acompanhando o
INCRA para
mais uma etapa do procedimento de
regularização da Comunidade.

REUNIÃO FÓRUM ESTADUAL POP RUA
Foi um momento de discussão sobre o desmonte
dos equipamentos voltados para o atendimento a
pop. rua que vem acontecendo nos municípios do
Rio de Janeiro. Além de ter sido também um espaço
de denúncia do modo agressivo de abordagem da
guarda municipal e de alguns servidores designados
para tal serviço.
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REUNIÃO COMISSÃO DE DIREITO E FISCALIZAÇÃO
A comissão se reuniu com o objetivo de ser
apresentado as atividades que deveram ser
realizadas e os instrumentos utilizados. Foi
aproveitado o momento para apresentação de
Flávia Valadares como nova suplente do Cddh
na cadeira no CMAS.

COLETIVO CULTURAL
Sendo o último encontro do ano foi discutido
o texto A brevidade da vida de Sêneca e logo
após as discussões foi realizado um amigo
oculto e uma confraternização com lanche.

REUNIÃO ROMARIA DA TERRA E DAS ÁGUAS
No dia 11 de dezembro o CDDH esteve
presente em mais uma reunião para a
organização da Romaria da Terra e das Águas.
A instituição faz parte da comissão
organizadora da Romaria, a qual acontecerá
em Angra dos Reis em julho de 2020.
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RESISTÊNCIA CONTRA A DEMOLIÇÃO NA CASA
DA SUELI
No dia 5 de dezembro o CDDH Petrópolis participou, junto a comunidade do Mondezir, de
uma resistência contra a demolição da casa da companheira Sueli. Foi um dia difícil, tenso e
dramático, mas conseguimos ter o resultado positivo da suspensão da demolição
temporariamente. No entanto, não temos muito o que comemorar pois esta pode ser
reagendada e além disso, ainda temos 17 processos com mandado para cumprimento. A
CONCER informou que, por orientação do MPF, solicitou a ANTT que se manifeste no
processo com relação ao estudo que está sendo feito para a redução da faixa de domínio para
que não seja demolida nenhuma moradia que possa, posterior ao estudo, ser mantida.
Infelizmente, o mandado de segurança que a prefeitura mencionou que faria no dia anterior
a demolição, a carta do prefeito à ANTT, o pedido do deputado Vinícius Farah - com quem
conversamos ontem e que se comprometeu a apoiar as famílias e que disse que o presidente
da ANTT conversaria com o presidente da CONCER - nada disso foi argumento para a
suspensão da demolição da casa de Sueli. O oficial de justiça, inclusive, disse que não
conhecia a petição da CONCER e que não poderia deixar de cumprir a ordem. Como a
CONCER se manteve firme para o aguardo do julgamento de sua petição, o oficial de justiça
considerou o descumprimento por parte da CONCER e por isso, não cumpriu. Importante
destacarmos que temos que correr para atuarmos em todos os 17 processos e também em
fazer a denúncia deste juiz que quer acelerar o processo de violação de direitos humanos que
essas famílias já passam.
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ENTREGA DE DENÚNCIA À CORREGEDORIA
No dia 9 de dezembro, o CDDH
Petrópolis
e
os
moradores
das
comunidades entorno da BR-040 se
juntaram numa caminhada saindo da
Praça da Liberdade até a Vara Federal de
Petrópolis. A caminhada teve o intuito de
todos entregarem juntos uma denuncia,
com um abaixo assinado com mais de 600
assinaturas à Corregedoria Geral de
Justiça do Tribunal Regional Federal da
Segunda Região, contra uma decisão de
um juíz que foi arbitrária, imparcial e
política,
prejudicando
dezenas
de
moradores dessas comunidades.
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NATAL DE TODAS AS CRENÇAS
No dia 8 de dezembro, o CDDH participou
do "Natal de todas as crenças" no Palácio de
Cristal. O evento contou com líderes de
diversas religiões e teve como finalidade a
arrecadação de alimentos e a celebração da
paz e do respeito entre os indivíduos
independente da religião seguida por cada
um. Os alimentos arrecadados serão
distribuídos em duas comunidades: Vila das 7
casas, em Petrópolis e Brisamar, em Itaguaí.
O CDDH ficou inculbido de distribuir os
alimentos na Vila das 7 casas.

DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
No dia 10 de dezembro, em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, o
CDDH promoveu o Evento "O papel do Cristão Protestante na defesa dos Direitos Humanos"
com a presença da deputada Mônica Francisco e Thales Freitas, participante do Coletivo Cristão
Casa de Vidro. O evento foi cheio de reflexões e muito produtivo.
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11/12 - DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

14/12 - 81 ANOS DE LEONARDO BOFF
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
No dia 04 de dezembro aconteceu a
última reunião do Conselho Municipal de
Assistência Social. Nesse encontro, foi
falado sobre a conferência estadual de
Assistência Social. Foi apresentado as
comissões e os planejamentos da
Conferência. E as propostas do
Conselho para o ano de 2020. E como
foi a última reunião do ano, teve uma
linda apresentação do Coral da Creche
Santa Catarina.

RODA DE CONVERSA COM A POPULAÇÃO EM
SIITUAÇÃO DE RUA SOBRE DIREITOS E DEVERES
A partir de uma proposta de integração das instituições que são componentes da Rede Pop
Rua de Petrópolis, o CDDH realizou no dia 03 de dezembro, no espaço do Centro Pop (Rua da
Feira), uma Roda de Conversa sobre Direitos e Deveres da População em Situação de rua. O
público foi formado pela equipe do CDDH, pela equipe do Centro Pop e pelos usuários do Centro
Pop. A vontade de falar, de ser ouvido, de apontar as necessidades e sofrimentos dos
participantes que vivem em situação de rua foi o que permeou a atividade. A estratégia de
demonstrar que para cada uma das necessidades deles, existe uma importante contrapartida
ficou clara, porém, é impossível demonstrar a necessidade de espera, de paciência, de
cumprimento de etapas, a pessoas que se encontram com carência de todo e qualquer direito.
Verificamos, dentre os destaques da conversa, que existe oportunidades de atendimento
ofertadas pela rede, especialmente pelo Centro Pop, porém, o acesso e diálogo com o abrigo é
demonstrado como entrave dentre a maior parte dos participantes. Foi muito importante ter a
equipe do Centro Pop na atividade já que muitas solicitações dos usuários já eram respondidas
de imediato, fazendo com que os usuários percebessem a necessidade de adesão às propostas
que são ofertadas pela equipe e pelo equipamento. O resultado desta roda de conversa será
apresentado na reunião mensal da Rede Pop Rua e o retorno das demandas será disponibilizado
aos usuários na próxima atividade de continuidade.
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REUNIÃO CONDEMA
Neste mês de dezembro a reunião do Conselho
Municipal de Meio Ambiente foi realizada no dia 05 de
dezembro na Casa dos Conselhos com a pauta
principal do plantio de mudas no Vale do Cuiabá
programada para o próximo dia 14 de dezembro e
também contou com a apresentação do Projeto do
Jardim Botânico do Lago de Nogueira, que uma
organização da sociedade civil tem o projeto e está
em busca de complementação dos recursos para a
sua viabilização.

CONVERSA SOBRE DIREITOS HUMANOS NO PROGRAMA DE TV FAMÍLIA
CAFÉ
O CDDH foi convidado a falar sobre a Declaração
Universal dos Direitos Humanos e sobre o dia
Internacional dos Direitos Humanos em um dos blocos do
Programa de TV Família Café, da Rede Petrópolis de
Televisão, canal 10. O Programa, apresentado pelo
casal Neviton Marci e Olivia Marci, deu abertura para a
representante do CDDH, Carla de Carvalho, falar um
pouco sobre o que existe de distorção sobre os direitos
humanos dentro da nossa sociedade, especialmente
atualmente. Destacamos a diferença entre os direitos
civis e os direitos humanos e destacamos os principais
pontos deste importante documento ao qual o Brasil
aderiu, que é a Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Foi uma importante oportunidade de falar de
direitos humanos, da instituição e das atividades
desenvolvidas.

REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
No dia 11 de dezembro os organizadores do
Fórum Social Mundial, realizado nos dias 29 e
30 de novembro, fizeram um pequeno
encontro para avaliação do Fórum e para
discutir os desdobramentos das discussões.
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REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE DA
POPULAÇÃO ADULTA EM SITUAÇÃO DE RUA DO RIO DE
JANEIRO
No dia 17 de dezembro o CDDH esteve
presente na reunião da Coordenação do
Fórum Permanente da População Adulta em
Situação de rua do Rio de Janeiro, realizada
no CRESS/RJ. A reunião foi para pensar as
atividades do Fórum no ano de 2020 e já
organizar uma atividade de integração e
discussão para fevereiro, em comemoração
aos 115 anos da médica Nise da Silveira,
destacando também sua luta pela reforma
psiquiátrica, além de debater o atendimento da
população em situação de rua em todo o
Estado do Rio de Janeiro.

REUNIÃO COM A COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA
ALERJ - MANDATO DA DEPUTADA ESTADUAL RENATA SOUZA
A partir do apoio do PSOL em Petrópolis, conseguimos agendar uma reunião com representantes
da Comissão de Direitos Humanos de Petrópolis e Mandato da Deputada Estadual Renata Souza
para apresentarmos a situação das famílias moradoras das margens da BR-040 que estão recebendo
as notificações judiciais de demolição de suas moradias sem qualquer alternativa. A Comissão ficou
de estudar a situação e de fazer um documento em favor das famílias protocolando o mesmo na Vara
Federal de Petrópolis em virtude de ser inadmissível que as famílias fiquem desassistidas com relação
ao direito fundamental à moradia. Na reunião estavam presentes moradoras da BR-040 e a equipe do
CDDH.
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PROJETO RESISTIR NA CRISE - ENCONTRO COM OS
JOVENS - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2019
QUILOMBO DA TAPERA - 16/12
Começamos com uma conversa onde se
procurou saber dos jovens se suas expectativas
foram alcançadas no projeto. Os que se
pronunciaram disseram terem sido contemplados
e solicitaram que houvesse continuidade. Dando
continuidade houve uma confraternização com
amigolate e um lanche com petiscos
confeccionados pelo grupo.

VILA DAS 7 CASAS - 16/12
No dia 16 de dezembro, o CDDH esteve
na comunidade Vila das sete casas para
encerar as atividades do ano de 2019 do
projeto Resistir. Foi mais um momento Lindo
e de muito crescimento. Entregamos para os
jovens as doações dos mantimentos que
foram arrecadados no evento Natal de todas
as crenças, para que eles, conhecendo a
realidade dos moradores, distribuíssem os
alimentos. Rolou um bate papo sobre as
perspectivas do projeto para 2020 e vem
muita coisa. #jovensprotagonistasdehistoria

VILA POPULAR - 04/12
Foi realizada uma dinâmica na qual as
pessoas colaram em uma representação de
uma árvore de natal seus anseios e desejos.
ao termino dessa atividade foi realizado um
lanche apos a finalização.
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PROJETO RESISTIR NA CRISE - CINE PIPOQUINHA
VILA SÃO JOSÉ 16/12
No dia 16 de dezembro o CDDH encerrou as
atividades do ano com Cine Pipoquinha na
comunidade Vila São José. Exibimos o filme "O
Natal de Ângela". Depois da exibição do filme, as
crianças colocaram em uma árvore de natal seus
desejos para o próximo ano.

RESUMO DAS ATIVIDADES DO MÊS - PROJETO
FLORESCER
INTEGRAÇÃO
A última atividade com todos os jovens do
Florescer ocorreu no SESC Nogueira como é de
práxis do Projeto. Este foi um momento de
descontração, diversão, afetos e se conhecer um
pouco mais mesmo no termino do Projeto. As
atividades ocorreram todas em grupo, na piscina,
quadra de futebol, vôlei e basquete. Tanto o lanche
quanto o almoço foram coletivos, tendo a
participação de todos, já que um dos combinados foi
que todos estivessem juntos, compartilhando todos
os momentos.
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FORMATURA FLORESCER
O grande e esperado dia da Formatura chegou e com ele muitas recordações desse
Florescer de 2019. É um dia inteiro de preparação. Muitos responsáveis e pais participaram
desse momento, além dos jovens de outros Floresceres e parceiro que sempre nos apoiaram. O
espaço decorado a partir das produções de cartões ecológicos, horta suspensa, painel de fotos,
banners e o cenário do teatro com as cores e objetos da Cultura Nordestina. Os jovens do teatro
se apresentaram brilhantemente a resistência dessa Cultura tão atacada nos últimos anos.
Celebrar a construção das relações nos fortalece, para enfrentarmos os desafios que estão a
nossa frente, sabendo que há dores, mas precisamos exaltar a vida quando construímos lugares
de alegrias.

EQUIPE FLORESCER 2019
Agradecemos a DKA e KMW e todas e todos
os parceirxs que confiaram em nosso
trabalho. Nos despedimos desse ciclo com a
bagagem cheia de experiências que foram
construídas em cada momento. Seguiremos
na luta e resistência pela vida, que sorrir
mesmo com lagrimas nos
olhos.
Gratidão!

Equipe
(Fabiano Francisco, Cleonice Fernandes,
Michele Azevedo e Juliane Souza)
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CANTINHO DA POESIA
Natal
Alimente um faminto
que vive no meio da rua,
agasalhe um indigente
coberto só pela lua,
sua parte é ajudar
e o mundo pode mudar
cada um fazendo a sua.

Que você, nesse Natal,
entenda o real sentido
da data em que veio ao mundo
um homem bom, destemido
e que o dono da festa
não possa ser esquecido.
Vindo lá do Polo Norte
num trenó cheio de luz
Papai Noel é lembrado
muito mais do que Jesus.
Ô balança incoerente
onde um saco de presente
pesa mais que uma cruz.

Abrace um desconhecido,
perdoe quem lhe feriu,
se esforce pra reerguer
um amigo que caiu
e tente dar esperança
pra alguém que desistiu.

Sei que dar presente é bom
mas bom mesmo é ser presente
ser amigo, ser parceiro
ser o abraço mais quente
permitir que nossos olhos
não enxerguem só a gente.

Faça o bem por qualquer um
sem perguntar o porquê,
parece fora de moda
soa meio que clichê,
mas quando se ajuda alguém
o ajudado é você.

Que você, nesse momento,
faça uma reflexão
independente de crença,
de fé, de religião
pratique o bem sem parar
pois não adianta orar
se não existe ação.

Que você possa ser bom
começando de janeiro
e que esse sentimento
seja firme e verdadeiro.
Que você viva o Natal
todo ano, o ano inteiro.

-Bráulio BessaLUTA
SAÚDE
MORADIA
TRABALHO
RESPEITO
SEGURANÇA
DIREITOS HUMANOS
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CANTINHO DA HISTÓRIA - DEZEMBRO
3 de dezembro
- de 1967. Realização do primeiro transplante de um coração humano com êxito, pelo professor
Christian Barnard, para Louis Washkansky, que sobreviveu 18 dias. A operação realizou-se na
Cidade do Cabo, na República da África do Sul.

6 de dezembro
- de 1865. A escravatura foi abolida nos Estados Unidos da América, com a aprovação da 13.ª
Emenda à Constituição..

7 de dezembro
- de 1941. O Japão atacou a base naval de Pearl Harbour, no Hawai, sem declaração prévia da
guerra aos Estados Unidos da América.

8 de dezembro
- de 1941. O Japão atacou a base naval de Pearl Harbour, no Hawai, sem declaração prévia da
guerra aos Estados Unidos da América.

10 de dezembro
- de 1948. A Assembleia Geral da ONU aprovou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos
Humanos.

14 de dezembro
- de 1918. As mulheres britânicas votaram pela primeira vez em eleições gerais, podendo também
candidatar-se a funções públicas.

18 de dezembro
- de 1865. A 13.ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos foi ratificado, abolindo a
escravatura.

21 de dezembro
- de 1846. Primeira utilização da anestesia, no Hospital do University College de Londres, por
Robert Liston numa operação de amputação da perna de um empregado doméstico.

25 de dezembro
- de 336. Dia de Natal. A data de nascimento de Jesus Cristo é desconhecida, mas é celebrada
pela Igreja (Católica Romana) Ocidental neste dia desde 336 d.C.

31 de dezembro
- de 1879. Thomas Edison mostrou ao público a lâmpada eléctrica incandescente, no seu
laboratório em Nova Jersey.
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