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Audiência Pública : Casas populares - Conjunto
Residencial Oswaldo Santarsiere Médici e
Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti
A Audiência Pública foi aberta pelo
vereador Leandro Azevedo. O mesmo
agradeceu pela presença de todos e
esclareceu que o objetivo dessa audiência
era dar retorno sobre a situação do Conjunto
Residencial Oswaldo Santarsiere Médici e
Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti.
Algumas falas foram feitas por pessoas
que já estão alocadas no Santarsiere Médici,
que fizeram muitas críticas em relação a
infraestrutura do mesmo (rachaduras, esgoto
etc), da ausência de serviços públicos
ofertados na área (ônibus escolar, iluminação
pública etc) e falta e acompanhamento social
das famílias.
Foi Sinalizado que dois blocos ainda não
foram entregues, as famílias que estão
aguardando pressionaram para o prazo de
entregue e de forma que não tenham os
mesmos problemas dos demais (rachaduras,
piso cedendo, esgoto etc).
Em relação ao Conjunto Habitacional
Vicenzo Rivetti, foi cobrado ao poder público
a data de entrega deste. E, em alguns
momentos, alegação de que essa entrega
está sendo atrasada por fins eleitoreiros e
que estão sobrepondo o direito à moradia.
Estes também sinalizaram que querem a
entrega, mas marcando a importância de que
o está acontecendo no Conjunto Residencial
Oswaldo Santarsiere Médici não pode se
repetir (problemas da infraestrutura, dos
serviços públicos indisponíveis,
etc).

O CDDH colocou que não acompanha
diretamente, mas que está a disposição
mediante a solicitação do movimento
organizado pelos moradores. Pontuou que
o déficit habitacional da cidade de
Petrópolis é de 47 mil. Além disso, foi
falado também que aluguel não é política
habitacional. A política habitacional existe,
em termos de Estado, quando o Governo
implementa uma série de ações, medidas e
incentivos para que pessoas ou famílias
que estão em situação de vulnerabilidade
tenham acesso à cidadania. Reforçando a
ideia ampla do direito a moradia garantida
como Direito Humano e Constitucional.
Pontuamos
também
que
alguns
moradores informaram que não está
havendo o acompanhamento social das
famílias já alocadas, tanto em relação a
própria estrutura do condomínio quanto à
assistência familiar.
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Antônio Neves afirmou que os prédios do
Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti tem
previsão de entrega em dezembro de 2019.
Já sobre o Residencial Oswaldo Santarsiere
Médici, foi passado o prazo de 180 dias para
entrega dos 2 blocos pendentes. Disse, ainda,
que os prazos sofreram alterações anteriores
pelo Governo Federal ter congelado a verba
quando o atual presidente assumiu.
Além disso, falou sobre alguns problemas
com as empresas que prestam serviço, sendo
necessário a abertura de novos editais ou
postergar a obra durante a negociação para
manter aquela mesma empresa..
Sobre os serviços públicos, Antônio Neves

informou que a rede de serviços públicos
para os conjuntos já estão em estudo e que
serão tomadas medidas a médio/longo
prazo.
Rodrigo Lopes, da Secretaria de
Assistência Social, falou sobre os cadastros
já realizados e se colocou a disposição dos
moradores.
Falou
também
da
impossibilidade do aumento do valor do
Aluguel
Social,
devido
a
questões
orçamentárias.
Ao final, alguns moradores pontuaram que
aqueles que ainda não foram alocados que
tenham
seus
contratos
de
aluguel
renovados, já que as pendências para
entrega dos apartamentos pelo poder
público é complexo e que não seria possível
nos prazos estipulados.

REUNIÃO COM OS MORADORES DA BR040
No dia 01 de agosto aconteceu uma reunião no Centro de Cidadania onde estiveram
presentes 11 moradores, foi falado sobre as novas ordens de demolição e sobre a necessidade
do grupo pensar em alguma alternativa para cobrar uma solução mais efetiva do poder público.
A equipe do CDDH deu retorno sobre a conversa com o Diretor de Habitação, foi explicado que,
apesar de a Prefeitura dizer que o GT para regularização fundiária está avançando e que a
ANTT se mostra favorável à redução da faixa de domínio, os processos de demolição estão
caminhando e hoje temos 46 ordens expedidas.

A família do Stevens, do Morro do Gavião,
esteve na reunião, foi explicado para o grupo
que a demolição da casa deles está agendada
para o dia 06/08 e que a família pediu um
encaminhamento para dar entrada no aluguel
social, por não ter nenhuma alternativa.
Entregamos o encaminhamento para a
Defensoria Pública e pedimos que nos
mantenham informados. Foi falado que
estamos tentando contato com a CONCER
através da Prefeitura para conseguir uma
prorrogação desse prazo. Além disso,
lembramos aos moradores do compromisso
assumido pelos vereadores na manifestação
feita na Câmara.
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PROJETO RESISTIR NA CRISE - REUNIÃO NO
QUILOMBO DA TAPERA
O início da reunião foi marcado pela
dinâmica do copo, em que tal objeto passava
nas mãos de cada um e eles iam "enchendo"
com suas lembranças no projeto Resistir no
Quilombo da Tapera. Várias surgiram:
reuniões, alguns temas tratados, passeios, da
união do grupo, das contribuições dos jovens
e daqueles da equipe do CDDH entre vários
outros.
Em seguida, voltamos ao combinado de
fala sobre "O que falta?" e como poderíamos
proceder para sanar essas situações.
Levamos alguns ofícios já feitos com a
assessoria do CDDH junto à Associação de
Moradores; demonstramos que grande parte
do que os jovens apontaram também foi
solicitado pela Associação de Moradores, por
exemplo, iluminação pública, melhoria das
vias de acesso a comunidade, construção de
uma área de lazer, lixeira, transporte público
entre outras.
Tiramos, então, que o grupo de jovens irá
articular, junto à Associação de Moradores do
Quilombo da Tapera, a participação deles na
próxima reunião do Resistir.
Dando
prosseguimento, Angélica(uma das jovens),
assumiu a fala e trouxe suas impressões
sobre o que leu. Ela escolheu as seguintes
reportagens:
- Negros no País sofrem mais com violações
dos direitos humanos;
- PM confunde guarda-chuva com fuzil e mata
garçom no Rio, afirmam testemunhas.

Ela e o grupo levantaram alguns pontos: a
situação dos negros no Brasil e no mundo;
criminalização
da
pobreza;
Direitos
Humanos; os negros, pobres e moradores
das favelas; o papel da polícia; ideal de
sociedade X sociedade real; privilégios X
desigualdades
sociais
e
históricas;
exemplificação com dados estatísticos
demonstrando o perfil daqueles que mais
sofrem violência, mais pobres e com menor
escolaridade; entre outros.
Para finalizar a reunião,trouxemos uma
musica para colaborar no processo de
reflexão do que foi tratado em reunião. A
musica escolhida foi o Rap do Silva, a qual
ainda é muito atual apesar de ser da década
de 90. O grupo prestou bastante atenção a
letra e fizeram o link entre o que estavam
escutando e a realidade dos negros e de
como as musicas de feitas nas periferias e
favelas também são discriminadas. A letra
e a musica foi passado no grupo de
WhatsApp, o grupo de jovens ficaram de
cantá-la na próxima reunião.

Links das reportagens citadas por Angélica:
- https://noticias.r7.com/brasil/negros-no-pais-sofrem-mais-com-violacoes-dos-direitos-humanos-10122017
-https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/19/politica/1537367458_048104.html
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DEMOLIÇÃO NA CASA DO STEVENS
No dia 08/08/19 uma casa foi demolida nas
margens da BR 040. Mesmo com toda luta, o
descaso do poder público fez com que uma
família ficasse sem moradia e sem nenhum tipo
de assistência por parte do Município. As
negociações quanto às Ações Demolitórias
continuam, mas até hoje as famílias não
possuem nenhuma garantia de seu direito à
moradia e vivem diariamente amedrontadas por
essa situação. O CDDH vem encaminhando os
casos para a justiça e tensionando uma solução
definitiva por parte do poder público.

FOGO ATINGE TERRITÓRIO DO QUILOMBO DA TAPERA
No início do mês de agosto a Comunidade
Quilombola da Tapera passou por momentos
de desespero. Um incêndio atingiu uma grande
parte de seu território, e, em época de secas, o
fogo foi difícil de ser controlado e causou
grandes estragos, queimando a mata por 2
dias. Por pouco o incêndio não atingiu as casas
da comunidade. Estivemos na comunidade no
dia seguinte para prestar auxílio aos moradores
e realizar, junto com uma funcionária do ITERJ,
um relatório sobre o ocorrido, já que existem
grandes suspeitas de que o incêndio pode ter
sido criminoso. O MPF está acompanhando o
caso e o CDDH cobrará respostas sobre o
ocorrido.

REUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DO "GRITO DOS
EXCLUÍDOS 2019 - PETRÓPOLIS"
Reunião de organização do Grito dos
Excluídos, manifestação de caráter nacional
que ocorrerá no dia 07/09. Representantes de
partidos políticos, da igreja e da sociedade civil
estiveram presentes para a mobilização dessa
luta.
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CDDH PARTICIPA DA REVISÃO DO CÓDIGO DE
POSTURAS DO MUNICÍPIO
CDDH participou das reuniões de revisão do
Código de Posturas do Município proposta pela
Câmara Municipal. As alterações sugeridas
ainda serão votadas. Estamos na cobrança
para que a legislação garanta uma cidade mais
justa para todos.

O andamento do processo de Desafetação e a
Regularização Fundiária da Comunidade São João
Batista
O processo de Desafetação e a Regularização
Fundiária da Comunidade São João Batista está
avançando. Estivemos junto com a Defesa Civil e
órgãos da Prefeitura para avaliar a possibilidade
de obras em 8 casas que se encontram
interditadas. O objetivo verificar as possibilidades
para que as famílias possam permanecer no local.

CDDH PARTICIPA DA REVISÃO DO CÓDIGO DE
POSTURAS DO MUNICÍPIO
CDDH participou das reuniões de revisão do
Código de Posturas do Município proposta pela
Câmara Municipal. As alterações sugeridas
ainda serão votadas. Estamos na cobrança
para que a legislação garanta uma cidade mais
justa para todos.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA É PROPOSTA PELA SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE
A Secretaria de Meio Ambiente promoveu
uma audiência pública no dia 31 de julho, no
CIEP Municipalizado Santos Dumont, no
Independência, de 19h às 21h. Foi
apresentado, por Paulo Leite e Anderson
Campos Felipe, o projeto de criação de uma
Floresta Municipal - categoria de Unidade de
Conservação (UC) que tem como objetivo
básico o uso múltiplo sustentável dos recursos
florestais e a pesquisa científica. A proposta de
nomes
foram:
Floresta
Municipal
do
Quitandinha e Floresta Municipal do Quarteirão
Italiano.

CDDH PERCORRE BR040 PARA INFORMAR FAMÍLIAS
SOBRE PROCESSOS MOVIDOS PELA CONCER

No mês de agosto, o CDDH percorreu alguns
quilômetros da BR- 040 para encontrar as
famílias que já possuem processos na justiça
com ordem de demolição expedida. Muitas
dessas famílias não possuem acesso aos
processos, e só recém informações depois que
a sentença transitou em julgado. Nosso objetivo
é manter as famílias informadas de seus
direitos e apoiar essa luta que é longa, mas
será vencida!

CDDH REALIZA FESTIVAL DE PASTEL
No mês de agosto, o CDDH realizou mais um
festival de Pastel para arrecadar fundos para a
instituição. O Festival foi um sucesso, muitas
pessoas compareceram e fortaleceram o
trabalho da instituição.
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OFICINAS O ECA PASSEIA POR PETRÓPOLIS
ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - DUARTE DA SILVEIRA 16/08
A oficina foi realizada com aproximadamente
15 pessoas mobilizadas pela associação de
moradores e direção da escola São João
Batista. O encontro começou fazendo uma
apresentação do CDDH, o trabalho que
atualmente é desenvolvido na instituição,
assim como os projetos que estão em
andamento. Buscando uma interação,
fazendo a pergunta: "O que vem a mente ou
costumamos
ouvir
sobre
Direitos
Humanos?".
Logo
após
passamos
um vídeo curto, explicando o que é direitos
humanos e buscamos conectar com o que
havia sido dito anteriormente, explicando o
porquê se faz necessário a desconstrução de
como é visto e muitas vezes abordado pela
mídia os Direitos Humanos. Destacamos a
importância de todas e todos estarem na luta
para a defesa dos nossos direitos e que são
direitos para todos, independente de cor,
raça ou classe
social.
Apresentamos a proposta do Projeto O
ECA passeia por Petrópolis, a proposta do
encontro, que seriam atividades participativas
e que construiríamos coletivamente um
material sobre os direitos e deveres das
crianças e adolescentes. Com isso,
perguntamos se todos já tinham ouvido falar
do Estatuto da Criança e Adolescente e se
sabiam qual era a sua função. Alguns
responsáveis manifestaram conhecer, porém
outros não.
Exibimos um vídeo sobre alguns direitos e
deveres das crianças e adolescentes. Após a
exibição construímos coletivamente

dois painéis sobre direitos e deveres onde
os responsáveis, a partir de uma chuva de
ideias, foram relatando o que consideravam
direitos e o que acreditavam ser os deveres.
Conversamos sobre as palavras que saíram
e finalizamos falando dos equipamentos que
eles poderiam acessar para a garantia dos
seus direitos. Ressaltamos também que
levaríamos os cartazes que construímos
para a oficina com as crianças e
adolescentes da escola a fim de reforçar
que seus pais e responsáveis também
passaram por essa formação e a
importância de tanto os responsáveis como
as crianças/adolescentes passarem por
estas discussões.
Ao final, o presidente da Associação de
Moradores, falou da importância da
discussão
sobre
o
ECA
e
dos
conhecimentos adquiridos pela comunidade.
Em seguida a diretora da Escola
endossou o que fora dito pelo presidente e
agradeceu ao Centro de Defesa pela
Iniciativa.
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ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA - DUARTE DA SILVEIRA 23/08
A oficina, aconteceu com um número de aproximadamente 20 crianças e
adolescentes na Escola São João Batista localizada no bairro Duarte da
Silveira. A atividade se iniciou às 08h30min com uma apresentação da
equipe e a seguir cada um falou seu nome e idade para que pudéssemos
nos conhecer um pouco e gerar uma integração inicial.
Em seguida, apresentamos brevemente o CDDH e os trabalhos que
atualmente são realizados na instituição, assim como foi apresentada a
proposta do Projeto O ECA passeia por Petrópolis.
Depois, perguntamos se eles já haviam ouvido falar em Direitos
Humanos. Muitos responderam que sim e cada um foi falando uma palavra
que consideravam ser um direito. As frases que mais saíram foram: direito
de trabalhar, de comer, de morar e de ter médico no posto de saúde.
Após essa conversa inicial exibimos um vídeo sobre Direitos Humanos e
perguntamos se havia algum direito que foi apresentado no vídeo e que
ninguém havia falado. Apresentamos o que seria o Estatuto da Criança e
do Adolescente e se eles conheciam. Muitos afirmaram que já ouviram
falar.
Para complementar, apresentamos um segundo vídeo apresentava a
origem do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), qual seria a sua
finalidade e alguns direitos das crianças e dos adolescentes.
Ao final construímos um painel com o que tem de positivo ou negativo na
comunidade e o que não tem na comunidade e que eles gostariam que
tivesse. Realizamos a avaliação e a entrega dos certificados.
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E.M SANTA TEREZINHA - PEDRO DO RIO 23/08
Iniciou-se a oficina com a leitura e apresentação de dados levantados pelos
adolescentes na atividade de mural sobre "O que falta?" e "O que temos?". Como
foram muitas as contribuições dos adolescentes, propusermos fazer o mural no
quadro da sala. Eles aceitaram e chamamos os representantes da turma. A ideia
consistiu em dois escreverem no quadro e os outros dois lerem em voz alta para
dividir com a turma.
Nesse momento, foi observado por alguns participantes que
a comunidade tem uma percepção da distribuição e da qualidade dos serviços
disponibilizados, sendo para alguns classificados de bom a ótimo como também para
outros de ruim a nenhum. Aproveitando os levantamentos, foi possível abordar o
tema sobre Políticas Públicas: o que é, para quem, quem tem a obrigação de criar e
executar. Como também dentro do tema, incentivar o interesse e participação de
todos, visto ser a politica mola propulsora de tudo relacionado aos temas elencados
por eles. A partir desse momento, demos conta também de fazer o link com essa
atividade de quadro com Direitos Humanos e o ECA.
Prosseguindo,foi apresentado o vídeo sobre o ECA falando sobre sua
aplicabilidade. Devido ao que foi visto, os jovens fizeram vários questionamentos
sobre o que reza a Lei e a realidade da qual vivenciam. Finalizado esse debate,
começou uma dinâmica na qual para cada direito apontado na lista previamente
montada deveria ser apresentado um dever para seu uso e preservação. Para tal
atividade, houve adesão de toda a turma.
Ao término da atividade acima, foi realizada, por eles, a avaliação das atividades
do Projeto e houve a entrega dos Certificados. Na saída, fomos chamados a sala da
direção onde a atividade
foi bem elogiada e sondados da possibilidade de novas ações do CDDH.
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RESUMO DAS ATIVIDADES DO MÊS - PROJETO
FLORESCER

Intercâmbio entre os Jovens do Florescer
e os Guarani Mbya

A 2° parte do Intercâmbio com os jovens
Indígenas Guarani Mbya ocorreu no dia 13
de Agosto de 2019 - A proposta Foi um
intercâmbio entre os jovens do Florescer e
os da Aldeia Sapukai em Angra dos Reis.
Foi um dia muito produtivo de troca de
saberes, experiências sobre o modo de vida
indígena e a resistência em manterem sua
cultura.

Ida dos Jovens no Conselho do CMDCA
Participação dos jovens na reunião do
Conselho Municipal dos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes – CMDCA.
Essa é uma das propostas do Projeto
Florescer de formação sobre como os
Conselhos
de
Direitos
municipais
funcionam, quais são as instituições que
participam, os assuntos, decisões e
encaminhamentos que são discutidos
nessas reuniões. A importância de ocupar
esses espaços e entender sua função na
promoção dos Direitos, cumprimento das
Políticas Públicas e gestão dos recursos
foram refletidas com esses jovens.

Jardinagem e Hortas Hurbanas
Iniciamos o segundo semestre com o
estudo e práticas sobre hortas urbanas,
plantio de hortaliças em garrafas pets,
resíduos urbanos, compostagem caseira e
mudas de ervas medicinais que foram
multiplicadas a partir da Mandala Relógio do
Corpo do CDDH.
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Teatro/Musicalização
Retorno das férias relembrando os
combinados e com a proposta de retomar
os ensaios para a peça inspirada na música
Karolina com K de Luis Gonzaga. Foram
muitos exercícios de falas com sotaque
nordestino, divisão de pequenos grupos
para encenação e ritmo do Xote para os
jovens
dançarem.

CANTINHO DA POESIA
Os ninguéns: os filhos de ninguém, os dono de nada.
Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal
pagos:
Que não são embora sejam.
Que não falam idiomas, falam dialetos.
Que não praticam religiões, praticam superstições.
Que não fazem arte, fazem artesanato.
Que não são seres humanos, são recursos humanos.
Que não tem cultura, têm folclore.
Que não têm cara, têm braços.
Que não têm nome, têm número.
Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais
da imprensa local.
Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata.

-Eduardo Galeano-
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CANTINHO DA HISTÓRIA - AGOSTO
1 de agosto
- de 1944. Anne Frank (1929-1945), holandesa de origem
judia, escreveu a última entrada no seu Diário.

2 de agosto
- de 1939. Albert Einstein escreveu uma carta ao Presidente americano Franklin D. Roosevelt
sobre a possibilidade da existência de armas atómicas.
- de 1990. O Iraque invade o Kuwait, considerando que este país estava a produzir demasiado
petróleo e a diminuir os preços no mercado mundial, pondo em causa a sobrevivência
económica do Iraque.

4 de agosto
- de 1962. Nelson Mandela, lutador contra o Apartheid na África do Sul, é preso.

6 de agosto
- de 1945. A primeira bomba atômica foi lançada sobre o centro da cidade japonesa de
Hiroshima .

9 de agosto

- de 1945. Os Estados Unidos lançam a segunda bomba atômica sobre o Japão, destruindo a
cidade de Nagasaki, capital do catolicismo japonês. A cidade era o alvo secundário da bomba,
que ao deflagrar matou cerca de 70.000 pessoas, destruindo metade da cidade.

13 de agosto
- de 1961. Começo da construção do Muro de Berlim. A fronteira entre as duas Alemanhas é
fechada para impedir a emigração para o lado ocidental. A fronteira foi reaberta em novembro
de 1989, e o muro foi destruído em finais de 1990.

14 de agosto
- de 1945. O Japão aceita as condições impostas
incondicionalmente. É o fim da Segunda Guerra Mundial.

pelos

aliados,

e

rende-se

18 de agosto
- de 1920. As mulheres estadunidenses passam a ter direito de voto.

28 de agosto
- de 1963. A Marcha sobre Washington reuniu 250.000 pessoas num comício para defesa dos
Direitos Civis dos negros nos Estados Unidos da América, tendo ouvido Martin Luther King
pronunciar o seu célebre discurso I Have a Dream (Tenho um Sonho).
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