Democracia e Direitos
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Acompanhe nosso trabalho nas redes sociais!
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Moradores do Vale do Cuiaba
e m l u ta !

No dia 11 de Janeiro dezenas
moradores do Vale do Cuiabá foram
ruas de itaipava, que é distrito
Petrópolis, se manifestando contra
descaso e pedindo moradias dignas.
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Em 2011 o Vale do Cuiabá foi vítima de
um
dos
maiores
desastres
socioambiental
ocorridos
no
país.
Centenas de casas foram destruídas,
vidas foram perdidas, vínculos quebrados
e muitos até hoje, ainda sem casa vivem
do aluguel social.
O CDDH apoia essa luta e todo esforço
coletivo dos moradores pela moradia
digna!

D e m o c r a c i a e D i r e i to s H u m a n o s !
Em um período que vivemos a
No dia 10 de Dezembro
realizamos
um
debate: nível nacional e também em escala
Democracia e Direitos Humanos: internacional um ambiente político e
70 Anos da Declaração Universal. econômico de profundos ataques a
democracia, aos direitos sociais,
Embora ainda esteja distante ambientais e a vida humana, direitos
da realidade de muitas pessoas é conquistados nas lutas recentes da
um dia de comemoração, e o população, como na luta contra a
CDDHPetrópolis se encheu de ditadura militar de 1964.
resistência, de força e de energia
para a luta pela efetivação dos
direitos humanos. Dia de celebrar
e de resistir para que Direitos
sejam
multiplicados
e
não
reduzidos. Casa cheia para
celebrar e unir esforços por um
mundo mais justo e igualitário.
Os ataques também vem aos
Nosso agradecimento a Dra. direitos de liberdade e defesa de
Marília Pimenta e ao Leonardo ideais, um ataque à perspectiva
Boff que abrilhantaram nossa noite democrática, como podemos ver o
com suas falas e a todas e todos aumento
da
prática
de
que dedicaram seu tempo a essa aprisionamentos e até assassinatos
2
noite especial.
seletivos de adversários
políticos.

´

Por ultimo, ainda no campo
democrático
e
econômico,
observamos
o
aumento
do
desemprego, do índice de pessoas
na extrema pobreza e da volta da
fome, além de uma agenda de
reformas que prejudicam as
camadas mais necessitadas do
nosso país.
Nesse sentido, devemos
comemorar os 70 anos da
Declaração
Universal,
mas
transformar
também
essa
comemoração em resistência em
defesa da nossa soberania, dos
nossos direitos e da nossa
população, não podemos abrir
mão dos direitos dos oprimidos e
permitir um aumento da escala
discriminatória no nosso dia a dia.
Essa luta pelos direitos humanos e
a vida é de todos nós.
Ninguém solta a mão de ninguém!

Dezembro 2018

Informativo CDDH

8 de Março dia de luta em defesa dos
direitos das mulheres!
No dia 8 de março, mais de 300
mulheres caminharam pelo centro da
cidade contra o feminicídio, o
machismo e a violência contra a
mulher.
Nesse ultimo ano se elevou o
numero de violência doméstica e
estupros
em
Petrópolis,
as
reivindicações também foram no
sentido do funcionamento dos
serviços públicos relacionados aos
direitos das mulheres.
O CDDH participou dessa
importante manifestação que mesmo
com forte chuva não desanimou e
mostrou que Petrópolis é uma das
varias cidades a lutar pelos direitos
das mulheres!
Não vão nos calar!

Ma ri e l l e , P R E S E N T E !
À noite chovia forte, pareciam lágrimas por mais
uma mulher assassinada, mais uma mulher negra,
uma militante dos direitos humanos e das causas dos
mais necessitados.
Dia 15 de março fomos às ruas. Vidas negras
importam. Marielle foi brutalmente assassinada por sua
coragem em enfrentar aqueles que exploram, dominam
e matam.
Mas Marielle foi semente, e seu espírito de luta por
um mundo melhor e mais justo nasce e renasce dentro
de cada um de nós que planta resistência para
continuar colhendo esperança.
O CDDH se solidariza e também quer saber: Quem
matou e quem mandou matar Marielle e Anderson?
3

“Quando é abatido o que não lutou só,
o i n i mi g o
ainda não venceu.”
 BERTOLD BRECHT 
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O direito ao acesso à cidade é para
todos!
As cidades são fragmentadas, já
que o nosso sistema segrega as
pessoas, afastando as mais
pobres
e
periféricas
da
centralidade da vida urbana.
A cidade é um grande negócio
onde a riqueza produzida pelo
trabalho se converte em fonte de
lucro.
O
centro
urbano
geralmente é mais caro que as
localidades rurais, e o centro da
cidade é mais caro que a
periferia. Justificando assim a
chamada
especulação
imobiliária, que está ligada
diretamente a elevação do custo
de vida em certos bairros,
chamados de “centro ou zona
sul”.
Com isso as camadas sociais
mais vulneráveis ocupam os
espaços menos urbanizados, e
com menor número de políticas
públicas e de lazer. Esses
espaços
também
sofrem
geralmente com maior índice de
criminalização da juventude.
No dia 31 de outubro o CDDH
e sua equipe levaram 37 jovens
que fazem parte do nosso
projeto “Resistir na Crise” para
um Cinema popular, no Cinemax
do Hiper Shopping. Esse projeto
que visa trabalhar temas que
venham a contribuir na formação
humana na perspectiva de
respeito
e
solidariedade,
aproveitou o momento para
discutir a importância do direito
ao acesso a cidade, que é
inegociável!

´
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" C a sa d a M o r t e " é t o m b a d a
em Petrópolis!
O recente tombamento da "Casa da Morte",
centro de tortura clandestino usado pelo regime
militar nos anos de chumbo, mostra que nem
tudo está perdido em termo de memória
histórica entre nós.
O terror era tanto que se estima que mais de
20 pessoas foram torturadas e mortas no local.
Essas
pessoas
foram
ainda
eram
esquartejadas e tinham seus restos mortais
descartados.
Apenas uma sobrevivente resistiu para
contar os horrores que viveu por lá: Ines
Etienne Romeu, hoje falecida.
Apesar de parecer uma vitória pequena,
essa significa um prenuncio de que haverá
resistência democrática nos tempos difíceis que
virão.
Cantinho da Poesia

I dent idade
Preciso ser um outro
para ser eu mesmo
Sou grão de rocha
Sou o vento que a desgasta
Sou pólen sem insecto
Sou areia sustentando
o sexo das árvores

O CDDH tem um compromisso histórico com a
luta por memoria, verdade e justiça.
A triste lembrança da "Casa da Morte" também
serve de alerta para até onde podem chegar e do
que são capazes os que matam a democracia a
pretexto de salvála.
Seguimos acompanhando essa luta para que a
"Casa da morte" seja desapropriada e se
transforme em um centro cultural.

Existo onde me desconheço
aguardando pelo meu passado
ansiando a esperança do futuro

Parabenizamos os envolvidos nessa bandeira
histórica de nossa cidade, como o Grupo Ines
Etienne Romeu e a Comissão Municipal da
Verdade.

No mundo que combato morro
no mundo por que luto nasço.

Tortura nunca mais!
Para que nunca se esqueça, para que nunca mais
aconteça!

Mi a C o u t o
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Florescer 2018

O Projeto Florescer 2018 realizado
Pelo CDDH Petrópolis, teve como
objetivo trabalhar com adolescentes e
jovens com idade entre 14 e 17 anos
das comunidades periféricas do
Município. O CDDH atua a mais de 20
anos com essa parcela da Juventude
petropolitana com a proposta de
construir coletivamente uma formação
política em Direitos Humanos e da
Natureza,
Cidadania,
Educação
Ambiental
Crítica
com
víeis
Agroecológico, Gênero, tendo como
base a Educação Popular fortalecendo
o protagonismo juvenil. Um ponto
importante a se destacar é que
trabalhamos também com a arte
através do Teatro e Musicalização
resultando
em
duas
esquetes
construídas a partir do cotidiano
vivenciado pelos(as) jovens. Este ano
tivemos um total de 80 jovens que
passaram pelas atividades que o
Projeto oferece.

O Núcleo de Educação Ambiental e
Práticas Agroecológicas do CDDH
Petrópolis reestruturouse em 2014
com formações em de hortas urbanas e
jardinagem, resgatando práticas de
cultivos permeadas por saberes
populares com o víeis da Agroecologia.
Tem como base o Documento A Carta
da Terra e o pensamento de Leonardo
Boff “Comunidade de Vida”. Este ano
de 2018 lançamos uma publicação que
narra as diversas atividades que o
CDDH desenvolveu ao longo Dos
últimos 10 anos.
Algumas das atividades externas de
formação Socioambiental e Mutirões
Agroecológicos foram realizadas em
parceria entre o CDDH e Área de
Proteção Ambiental de Petrópolis –
APAPetrópolis,
Movimento
do
Pequenos Agricultores – MPA e Palácio
6
Itaboraí – FIOCRUZ.
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Rede Terra do Futuro!
O CDDH participou do Intercâmbio
Realizado pela Rede Terra do Futuro
 América Latina “Lentes de género
mirando
Latino
América,
reCONOCIÉNDOnos”, que ocorreu
entre os dias 11 e 16 de novembro
na Ecovila Ecocomunidad em
Montevideo – Uruguay.
Paises e
instituições participantes  Chile –
Ecobarrial

Uruguay
–
Ecocomunidad, REDES, Ceuta e
Coletivo Lá pitanga  Argentina –
Fundação Projeto Pereyra  Brasil –
CEPEMA, Grupo Eco, CDDH
Petrópolis,
CETAP
e
Centro
Ecológico.
Os temas que fora propostos:
Análise de Conjuntura Política, social
e econômica dos países e das
instituições; violência doméstica;
dados de Feminicídio na América
Latina; Perspectivas de Gênero;
Mudanças Climáticas e Gênero;
Elaboração
das
proposta
da
Campanha 2019  25 de Novembro,
Dia Internacional pela Eliminação da
Violência contra a Mulher; Mulheres
e Agroecologia; Cine debate filme A
fonte das mulheres.
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Nenhuma casa a menos!
No mês de setembro o CDDH, junto com os
moradores que vivem às margens da BR040  Rodovia
Juiz de ForaRio de Janeiro, se manifestou diversas
vezes a fim de pedir apoio de toda população. No dia 7
de setembro a principal bandeira municipal do Grito dos
Excluídos foi o direito a moradia, e também contra as
violações de direitos cometidas contra os moradores
pela concessionária que administra a estrada,
CONCER, e que a todo momento os ameaça,
enquanto o judiciário expede novas ordens de
demolições.
Os moradores da BR040 estão cada vez mais
preocupados com as novas ordens de demolição, além
da violência psicológica, ressaltamos a grande injustiça
social que esses moradores sofrem, onde a garantia
dos direitos fundamentais é duramente esquecida e
colocada de lado pelo interesse dos mais poderosos.

No mês de setembro também
realizamos uma reunião com o executivo
municipal, no dia 12, para buscar apoio da
prefeitura para essa luta, antes disso, no
dia 11, nos reunimos com o Juiz Jorge
Martins da 4º Vara, para explicarmos a
situação e pedir apoio.
O Centro de Defesa dos Direitos
Humanos de Petrópolis (CDDH), através
do projeto Assessoria Jurídica Popular,
acompanha a luta dessas famílias e apoia
as manifestações em prol da garantia do
direito à moradia e moradia digna.

Atualmente temos grandes estabelecimentos
comerciais às margens da rodovia. Para ricos e
poderosos o critério de direito e faixa de domínio é
flexibilizado. Mais uma vez os pobres pagam a conta,
mesmo algumas famílias residindo no local a mais de
70 anos!

Leonardo Boff comemora 80 anos!
No dia 27 de novembro ocorreu a comemoração dos 80 anos
de vida e luta de Leonardo Boff, presidente do CDDH, no
Instituto Teológico Franciscano. O evento contou com a
participação de mais de 200 pessoas, e no mesmo encontro
foi lançada a ultima obra de Leonardo: “Reflexões de um velho
Teólogo e pensador”.
O evento contou com diversas personalidades da luta pela
democracia e por um país mais justo. Leonardo é uma figura
de extrema importância na história de nossa instituição. Além
de ser um dos fundadores do CDDH, cativou a todos por sua
luta ao lado dos mais pobres não só em Petrópolis, mas em
todo o mundo!
Sempre fez com que não deixássemos de ter fé na mudança
do mundo, e ensinou que poderíamos não só reduzir o
sofrimento das pessoas mais necessitadas, mas transformar
7
suas vidas!
Agradecemos por tudo, Leonardo Boff!
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O CDDH e a lut a pela
população em situação de
rua é inseparavel!
O Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (CDDH) realiza a cada ano uma média
de 700 atendimentos a pessoas em situação de rua. Mas o trabalho de assistência a este público
já foi muito mais abrangente, e hoje se resume apenas ao oferecimento de serviço de higiene
pessoal (banho), encaminhamento para outros locais, e explicações sobre direitos e
funcionamento das políticas públicas para esse público.
Entre as principais demandas destas pessoas quando procuram o CDDH estão a documentação,
o trabalho e o auxílio preventivo à saúde.
O CDDH, nos últimos anos, adotou uma postura de ampliar sua participação em redes e fóruns
voltados à população em situação de rua para passar nossas experiências e aprendizados, e
também aumentar nosso conhecimento prático.
Esse ano participamos das reuniões mensais do Fórum estadual da População em Situação de
Rua, tivemos periódicas reuniões com o poder público, o executivo e também o judiciário.
Também estivemos no ultimo Fórum Municipal da População em situação de rua no dia 27 de
novembro.
Realizamos diversas atividades relacionadas a debates sobre temas frequentes no nosso dia a
dia, oficinas de marcenaria, produção de materiais artísticos e de barbeiro.

Atividade Barbearia.

Oficina de Marcenaria.

Dialogo sobre direitos da
População em situação de rua.

R o g e ri o C a rre t e i ro , a mi g o d o p ro j e t o P ã o e
Beleza que faleceu esse ano, saudades!

Forum Municipa8
l sobre população
em situação de rua.

P a rt e d a e q u i p e d o C D D H n o F o ru m
Estadual da População em situação de rua.

