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EEmm eevveennttoo lloottaaddoo ddee jjoovveennss bbrraannddaammooss:: MMaarriieellllee ee
AAnnddeerrssoonn PPRREESSEENNTTEESS!!

Cantinho da Poesia

FFoorraamm nnoovvee ttiirrooss
AAllgguunnss rreeccaaddooss

NNoo cceennttrroo
DDeennttrroo ddoo ccaarrrroo

AAllii
PPaarraa ttooddooss vveerreemm
TTooddooss tteemmeerreemm

NNoo mmeessmmoo cchhããoo
QQuuee jjáá mmoorrrreerraamm eessccrraavvooss

EEmm uumm ppaassssaaddoo
AAiinnddaa pprreesseennttee

EEmm ccaaddaa vviieellaa
CCaaddaa ffaavveellaa

HHoojjee
LLaammeennttaammooss

AAmmaannhhãã
LLeevvaannttaammooss

PPoorr MMaarriieellllee
PPoorr ttooddaass

QQuuee mmoorrrreerraamm
LLuuttaannddoo

QQuuee vviivveerraamm
SSoonnhhaannddoo

((TTuuffããoo))

No dia 14 de março, cerca de 100 jovens dos projetos do Centro de
Defesa dos Direitos Humanos estiveram em nossa sede para um
debate que rememorava um ano do brutal assassinato de Marielle e
Anderson. Os debates foram realizados de forma coletiva para
todos expusessem em suas falas emoções e experiências. Também
discutimos sobre os heróis esquecidos desse nosso país, ou a
história que a história não conta. Entre os assuntos foi debatido o
incrível e animador Samba da Mangueira, que fala de pessoas
como nós, que escolheram um caminho mais árduo, mas que lutam
por aqueles que mais precisam e, às vezes são os esquecidos da
história.

Vivemos em tempos com traços de brutalidades imensuráveis, onde
muitas vezes não conseguimos enxergar humanidade em meio a
tanta barbárie. Porém, não podemos cair em um cego
irracionalismo onde absorvemos para nós o ódio daqueles que
regozijam o sofrimento da dor do próximo, como os que quebram
placas e as sepultam em gabinetes, até os que comemoram tortura
e “operações” que terminam banhadas em sangue sepultando olhos
sonhadores de jovens e até crianças, dos que comemoraram a
morte de um jovem de sete anos pelo traço do apreço ao ódio pelo
avô do menino.

O Centro de Defesa dos Direitos Humanos acredita em um diálogo
franco e tolerante, com a grande maioria da população que não
procura semear o ódio, mas pelo contrário, tem esperança em
tempos menos sombrios e pesados como os atuais. A violência é
uma forma que se apresenta para nos intimidar quando o novo está
nascendo. Criam mitos e difundem inverdades, mas o novo já nasce
como semente. E nós somos essas sementes há 39 anos, somos
sementes de Marielles, Dandaras e tantas Marias, Mahins, Malês.

Nós resistimos a um tempo de brutalidades por uma questão ética e
solidária presente em nossa rotina, em nosso trabalho, em nossos
companheiros. Essa questão ética que se junta à parte humana de
fraternidade e esperança impede que nos misturemos a essa lama
de ódio, e nos faz cada vez mais unidos, e não permite que
soltemos a mão de ninguém. Esse evento em homenagem à
Marielle e Andersonainda foi pouco. Mas é um sinal de que os
odiosos de nosso tempovão encontrar sementes de resistência e
esperança.

SSeerrvviinnddoo aa vviiddaa,, sseerrvviinnddoo aa ttooddooss,, sseerrvviinnddoo ppaarraa sseemmeeaarr eessppeerraannççaa!!

MMaarriieellllee ee AAnnddeerrssoonn,, pprreesseenntteess!!
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EEmm eevveennttoo lloottaaddoo ddee jjoovveennss bbrraannddaammooss:: MMaarriieellllee ee
AAnnddeerrssoonn PPRREESSEENNTTEESS!!

O CDDH Petrópolis realizou
durante o mês de março várias
atividades tendo a Mulher como
tema. Falamos de direitos, de
igualdade de gênero, da equidade,
da violência que está atrelada ao
gênero, mas que considera também
questões econômicas e raciais.
Infelizmente, em todas as
oportunidades em que este tema foi
levantado, a questão do feminicídio
esteve presente. Infelizmente
porque esta realidade está se
repetindo a cada dia na vida das
mulheres de nossa sociedade.
Segundo dados estatísticos, não se
trata apenas de maior visibilidade
ao tema e também a maior acesso
a meios de denúncia… o
feminicídio está mesmo
aumentando. As campanhas de
conscientização, os meios de
denúncia de ameaças e medidas
protetivas não são garantias
efetivas para as mulheres.

Na contramão da queda da
maioria dos crimes violentos em
São Paulo, os casos de feminicídio
dobraram no estado no 1º bimestre
de 2019: passando de 13 para 26,
segundo informações da agência
Patrícia Galvão
(https://agenciapatriciagalvao.org.br
). O Estado do Rio registrou em
janeiro 38 tentativas de feminicídio

e cinco vítimas desse crime,
segundo o Instituto de Segurança
Pública. Os Institutos registram que
cidades do interior tem ainda maior
índice de violência contra a mulher.
Temos que entender também que
as tentativas de feminicídio
contemplam registros de violência
que muitas delegacias registram
como lesão corporal e que, na
verdade, também significam estas
tentativas. O número de lesão
corporal registrado é absurdo e,
pelos índices, não temos como
saber o quanto estas lesões
significam tentativas de feminicídio.

(http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_
imagens/uploads/DossieMulher201
8.pdf).

Neste mês de março o CDDH
esteve presente em ações como:
Marcha 8M, Café com as Mulheres
da Vila São José, Palestra na
Empresa Orange, Palestra sobre
políticas públicas na abertura da
Campanha da Fraternidade,
Palestra no CEJA (Rua Ipiranga),
participação nas mesas sobre a
violência contra a mulher na
Câmara de Vereadores e palestra
do COMDIM com Deputado Edgard
Preto, além de ter organizado o ato
em favor da igualdade de gênero e
em memória de Marielle Franco no

dia 14/03. São muitas as atividades
de vários grupos e todas são de
extrema importância. Muitas
instituições parceiras também
proporcionaram vários espaços de
debate, mas, na prática, pouca
coisa se modifica na vida da
mulher. Muitas mulheres que
procuram o CDDH para
atendimento acabam desistindo da
denúncia ou mesmo do andamento
do processo por não se sentirem
seguras o suficiente, ou mesmo por
falta de condições financeiras para
tal, já que até mesmo o transporte
público é empecilho para a
efetividade desta denúncia e muitas
sequer têm condições de saírem de
suas comunidades após a
violência.

Precisamos discutir feminicídio
porque ele é a última representação
do machismo na vida da mulher e
antes dele, muitas vezes, a ameaça
já o anunciava. A violência contra a
mulher é responsabilidade de toda
a sociedade e é dever desta
mesma sociedade criar
mecanismos para combatêla e
evitála.

MMêêss ddaa mmuullhheerr,, mmêêss ddee lluuttaa ppeelloo
rreessppeeiittoo ee iigguuaallddaaddee ddee ggêênneerroo!!
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OOccoorrrree aa sseegguunnddaa rreeuunniiããoo
ddoo FFóórruumm GGrriittaa BBaaiixxaaddaa!!

O Centro de Defesa dos
Direitos Humanos de Petrópolis
manifesta imenso pesar pelo
falecimento do Monsenhor Paulo
Daher, vigáriogeral da Diocese
de Petrópolis, que ocorrreu no
sábado 30/03, aos 87 anos.

Em seus mais de 60 anos de
vida sacerdotal, Monsenhor Paulo
Daher deixou exemplo de amor
ao próximo, de acolhida e de

trabalho em favor, principalmente,
da educação por meio de
diversos projetos.

Que seus ensinamentos e sua
trajetória sejam seguidos!

O CDDH solidarizase com os
familiares e amigos do
Monsenhor Paulo Daher,
desejando o conforto necessário
neste momento de grande dor.

NNOOTTAA DDEE PPEESSAARR PPEELLOO FFAALLEECCIIMMEENNTTOO DDOO
MMOONNSSEENNHHOORR PPAAUULLOO DDAAHHEERR.

FFoorrmmaaççããoo ssoobbrree
PPooppuullaaççããoo eemm ssiittuuaaççããoo

ddee RRuuaa..
No dia 12 de março a equipe do

CDDH esteve presente na formação
da Guarda Civil de Petrópolis sobre
População em Situação de Rua
quefalou sobre a política nacional
para a população de Rua, formas de
abordagens e direitos e
responsabilidade dessa população. O
encontro foi proveitoso para
passarmos nossas experiências e
opiniões sobre a questão e o publico
que temos em Petrópolis, o encontro
ocorreu na Casa da Cidadania.

No dia 25 de março a equipe do Centro de Defesa dos
Direitos Humanos participou da segunda reunião aberta
do Fórum Grita Baixada.

A reunião iniciouse com mística de apresentação entre
os presentes promovida pelo Levante Popular da
Juventude – RJ, e se encerrou com belíssimas poesias
de luta dos militantes desse coletivo.

Além dos informes, e da cada vez mais árdua luta pela
vida dos pobres e negros na baixada, foi discutida a
perseguição cada vez mais eminente nesse território aos
movimentos religiosos de matriz afrodescendente, como
exemplo de um terreio que já foi atacado por seis vezes.

A reunião se focou no planejamento final para os
preparativos da Semana em Memória dos 14 anos da
Chacina da Baixada: NNoossssaa JJuuvveennttuuddee NNeeggrraa TTeemm VVoozz..

QQuueerreemmooss uummaa sseegguurraannççaa ppúúbblliiccaa ccoomm iinntteelliiggêênncciiaa ee
cciiddaaddaanniiaa!!
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CCeennttrroo ddee DDeeffeessaa ddooss DDiirreeiittooss HHuummaannooss ppaarrttiicciippaa ddee
sseemmiinnáárriiooss EEssttaadduuaall ee NNaacciioonnaa ddaa AABBOONNGG!!

Como organização filiada à
ABONG  Associação Brasileira
de Organizações Não
Governamentais, o CDDH esteve
presente no seminário organizado
pela Regional Rio sobre Os
desafios das Organizações da
Sociedade Civil e o atual contexto
das políticas de gênero e Raça
realizado no dia 15 de março, na
sede da ActionAid, na Lapa.
O encontro foi iniciado com a fala
de Eleutéria Amora, da CAMTRA
(Casa da Mulher Trabalhadora) e
dirigente nacional da ABONG,
sobre o período em que esteve
nesta direção, os desafios
vivenciados, a mudança da
estrutura e as preocupações da
instituição que tem como principal
objetivo articular as instituições
que estão de acordo com sua
“Carta de Princípios” para a
conquista e efetivação de direitos
e, no atual cenário nacional e
internacional, para a resistência.

Lúcia Xavier, da ONG Criola,
convidada a disparar a discussão
sobre Gênero e Raça inicia o
tema destacando que o principal
problema a ser enfrentado por
nossa sociedade é o racismo e

não o fascismo. O fascismo é uma
das facetas do racismo que é o
foco de toda a estrutura
conservadora. O ódio de raça é o
que estrutura nosso cenário
social, segundo sua fala. As
instituições precisam discutir e

enfrentar esta estrutura do
racismo e não ficar apenas
atuando como paliativo nos
problemas causados por este
sistema.
Além da importante discussão do
dia, os presentes também
elencaram os representantes da
Regional Abong Rio para o
Conselho Diretor da ABONG e
também as instituições do Estado
que representaram o Rio no
Seminário Nacional que foi
realizado de 26 a 28 de março,
em São Paulo. O CDDH foi uma
das instituições nomeadas para
representar o Rio de Janeiro no
Conselho Diretor com a indicação

de Carla de Carvalho.

O II Seminário Nacional da
ABONG e sua Assembleia Geral,
em São Paulo, reuniu dezenas de
organizações e movimentos
sociais do campo da defesa dos
direitos e dos bens comuns para
discutirem o atual contexto do
capitalismo mundial, as agendas e
causas da resistência e da
afirmação de um outro mundo
possível e necessário, a
importância dos protagonismos
das mulheres, das mulheres
negras, dos povos indígenas, das
comunidades LGBTQI+, das
juventudes, dos povos da floresta,
das defensoras e defensores dos
direitos humanos, econômicos,
sociais e ambientais.

Ao final do Seminário Nacional e
da Assembleia Geral, a Abong
afirmou suas orientações
estratégicas para o próximo
período, elegeu a diretoria
executiva e ratificou os
Conselheiros Regionais
designados pelos seus Estados
e/ou Regiões.

VViivvaa AABBOONNGG!!
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Fórum sobre Metodologias de Educação e
Mobilização da Juventude.

CCDDDDHH ppaarrttiicciippaa ddaa ccaammppaannhhaa ddaa
ffrraatteerrnniiddaaddee!!

O Centro de Defesa dos
Direitos Humanos  CDDH
Petrópolis esteve cheio na
data 27/03 com a
participação de jovens e
companheirxs para a
discussão do Fórum:
Metodologias de Educação
e Mobilização da
juventude. Os(as)
companheirxs Camila Alves
 Projeto Independência,
Michele Azevedo 
Florescer CDDH, Caiett
Genial  Palácio Itaboraí
FIOCRUZ E Thales Freitas
 Coletivo Rua,
compartilharam
experiências e
metodologias de educação
construídas com a

juventude de Petrópolis e a
importância de mobilização
e os princípios da
educação popular e
coletiva na nossa
perspectiva educacional.

Tivemos, também,
intervenções artísticas das
companheiras da Roda
Cultural do Centro de
Cultura e do SLAM
Liberdade que recitaram
uma belíssima poesia,
contaram um pouco da
história do trabalho cultural
em nossa cidade. Além de
os(as) jovens do Projeto
Florescer que fizeram
apresentações de musica e
teatro.

A Equipe do Centro de
Defesa dos Direitos
Humanos falou sobre
Fraternidade e Políticas
Públicas na abertura da
Campanha da
Fraternidade na Igreja
Sagrado Coração de
Jesus no dia 12/03.

Importante momento
de troca e reflexão, de
conhecimento e de
apresentar uma
proposta de liberdade
pelo direito e pela justiça

para todos. É
fundamental expandir
esses espaços no dia a
dia em todos os locais e
garantir as politicas
públicas.

O tema da Campanha
da Fraternidade esse
ano é: ""SSeerrááss lliibbeerrttaaddoo
ppeelloo ddiirreeiittoo ee ppeellaa
jjuussttiiççaa"". Momento de
formação coletiva.
Parabéns a belíssima
campanha!
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Equipe do CDDH participa do primeiro
encontro de organização da Romaria da

Terra!
No dia 30 de março, a equipe do CDDH
amanheceu a caminho de Angra dos Reis. Nosso
destino era o Quilombo de Bracuí. Mais do que
conhecer esse aguerrido Quilombo, nossa ida
marcou a primeira reunião de organização da 16º
Romaria da Terra, um espaço histórico e de luta
social por moradia digna no Estado!

Por lá reencontramos companheiros, e entre o
choro e sorrisos, fizemos aquilo que mais é exigido
de nós nesse momento: resistir!

As discussões foram de extrema importância,
pautando o desafio da luta por moradia, dos
assentamentos, do campo, dos indígenas e
quilombolas em um cenário de graves retrocessos
e ataques diretos às liberdades democráticas e ao
cerceamento do pensamento crítico, bem comode
limitação dos programas sociais, e do
sucateamento dos serviços públicos. No caso do
Quilombo de Bracuí, por exemplo, podese
observar pelas falas a limitação dos aparelhos de

políticas públicas e do atendimento básico de
assistência social. As questões de saúde pública
se apoiam na falta de estrutura e acesso ao local
para garantia de atendimento em caso de
urgências, o que já inclusive levou a óbito
moradores da comunidade.

Entre os encaminhamentos, além do direito à
moradia digna, a melhora na qualidade de vida do
povo trabalhador, a garantia dos direitos sociais
conquistados a duras penas nas últimas décadas
que estão sob grave risco.

Participaram da reunião dezenas de movimentos,
como a Comissão Pastoral da Terra (CPT),
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), diversos
movimentos dos Direitos Humanos, Pastorais de
juventude e Movimentos Negros.
Saímos fortalecidos da reunião, com a certeza que
a unidade de ação e apoio à luta se fará presente
constantemente. Seguimos com nossas bandeiras
pela Terra, Justiça, Vida e Paz!

 Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar, essa
é a nossa conduta, vamos unir pra mudar.

 Deixe fluir a esperança porque na lembrança vamos
resgatar. Guardada bem na memória a nossa história vai

continuar.
 Baticundum na bandeira, ô baticundum da mudança

chegou. É na roça na cidade, na sociedade sou
trabalhador.

 Temos um projeto novo: a cidadania no libertador. Não

fique fora parado, se ajunte à moçada. É nessa que eu
vou.

 Você um jovem consciente, ajude a gente a se
organizar. Buscando a cidadania, e no diaadia vamos

chegar lá.
 Somos da história sujeitos e nossos direitos não podem
acabar, os nossos sonhos de busca, de paz e justiça vão

continuar.

UUmm ddooss ccaannttiiccooss ttrraaddiicciiooaaiissll ddaa RRoommaarriiaa ddaass
TTeerrrraass!!!!
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 Em 31 de março de 1872 nascia Alexandra Kollontai, teorica marxista e liderança durante a revolução
Russa.

 Em 31 de março morria Isaac Newton. Brilhante cientista inglês, foi físico, matemático, astrônomo,
alquimista e filósofo.

 Em 28 de março de 1968, durante a Ditadura Militar, o estudante Edson Luís é assassinado pela Polícia
Militar do Rio de Janeiro durante uma manifestação estudantil no restaurante Calabouço, centro do Rio
de Janeiro.

 Em 26 de março de 1827 morria Ludwig Van Beethoven, famoso compositor alemão.

 Em 25 de Março de 1922 era fundado o Partido Comunista do Brasil  PCB  O Partido mais antigo do
Brasil.

 Em 25 de março, é comemorado o Dia da Constituição, justamente porque nesse mesmo dia, em 1824,
foi outorgada a primeira Constituição do Brasil.

 Em 22 de Março é comemorado o Dia da Água, para que possamos conscientizar cada vez mais a nós
mesmos para reduzir a poluição e da importancia da Água na vida dos seres humanos.

 Em 22 de Março nasce Jorge Ben, cantor e compositor brasileiro.

 Em 21 de Março Brasilia é inaugurada como capital brasileira.

 Em 20 de Março de 1941 era preso o escritor Monteiro Lobato, por tecer fortes criticas as torturas
praticas a opositores do Estado Novo.

 Em 16 de Março é comemorado o aniversário de Petrópolis, cidade do Estado do Rio de Janeiro.

 Em 14 de Março de 1883 morria Karl Marx, filosofo e economista, escritor do capital e um dos
pensadores mais importantes da história.

 Em 14 de Março de 2018 era assassinada brutalmente a Vereadora Marielle Franco e seu motorista
Anderson Gomes, Marielle era uma defensora dos direitos humanos e mais oprimidos.

 8 de Março, após muitas lutas e com muitas histórias sobre o pionerismo da data, em 1975 a ONU
reconhece a data como o Dia Internacional da Mulher.

 Em 7 de Março de 1990 morria Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, a maior liderança da
classe trabalhadora no país. Prestes foi uma das principais figuras políticas da história do Brasil.

 Em 5 de março de 1871 nasceu Rosa Luxemburg, a rosa do povo. "Ah! Estúpidos e insensatos
carrascos! Não reparastes em que a vossa "ordem" está a alçarse sobre a areia."

 Em 1º de março de 1565 era fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, hoje apenas Rio de
Janeiro, um poema dramatico, porém lindo e com história que mistura a do nosso povo e país.




