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     Entidades da sociedade civil, parlamentares e integrantes da delegação brasileira na
Cúpula do Clima das Nações Unidas assinam Carta em conjunto cobrando o Secretariado
de Mudanças Climáticas providências para coibir o monitoramento promovido pela Agência
Brasileira de Inteligência (Abin) na última conferência em Madri, na Espanha. A operação foi
confirmada pelo governo Jair Bolsonaro. Em carta enviada à Organização das Nações
Unidas, as entidades dizem que a operação na COP 25 é “uma quebra séria de confiança e
um precedente terrível para outras partes agirem contra a sociedade civil”. A reportagem
obteve cópia da carta com 162 assinaturas enviada à diplomata mexicana Patricia
Espinosa, secretaria executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudança
Climática.

     ABONG e várias instituições lançam e apoiam a Nota de solidariedade às organizações
Católicas pelo Direito de Decidir e em defesa da liberdade de expressão e associação no
Brasil.
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CDDH-PETRÓPOLIS E MAIS 161 ENTIDADES ASSINAM CARTA
COBRANDO PROVIDÊNCIAS DA ONU CONTRA AÇÃO DA ABIN

CDDH TAMBÉM ASSINA NOTA DE SOLIDARIEDADE ÀS
ORGANIZAÇÕES CATÓLICAS PELO DIREITO DE DECIDIR E EM
DEFESA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E ASSOCIAÇÃO NO
BRASIL

CLIQUE AQUI PARA LER A CARTA

CLIQUE AQUI PARA LER A NOTA

CDDH REALIZA REUNIÃO COM ARQUITETAS

     Tivemos mais uma reunião para
estudar detalhes de uma parceria entre
o CDDH e um grupo de arquitetos.
Estamos avaliando questões
burocráticas e técnicas dessa parceria
que, caso se efetive, irá trazer
novidades muito boas para nossas
Comunidades.

http://www.cddh.org.br/assets/docs/FINAL%20-%20Carta%20a%CC%80%20UNFCCC%20das%20organizac%CC%A7o%CC%83es%20do%20Brasil.pdf
http://www.cddh.org.br/p/cddh-tambem-assina-nota-de-solidariedade-a-organizacao-catolicas-pelo-direito-de-decidir-e-em-defesa-da-liberdade-de-expressao-e-associacao-no-brasil/
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REUNIÃO ALBERTO DE OLIVEIRA
      No dia  04 de novembro a equipe do CDDH
conversou com o Presidente da Associação de
Moradores da Comunidade Alberto de Oliveira para
verificar a documentação e orientar sobre a
regularização e registro da Associação. O CDDH vai
auxiliar nas eleições da nova chapa da Diretoria da
Associação de moradores.

REUNIÃO CMAS

      No dia 04 de novembro de 2020, via app meet, o
CDDH participou da reunião ordinária do Conselho
Municipal de Assistência Social. Neste encontro, foi
feita a aprovação da ata nº 370 do CMAS, realizada
de forma remota; Foi apresentado a leitura do
Parecer das reuniões realizadas pelas comissões;
Foi realizado a eleição e votação do novo Vice
Presidente e 2º Secretário; Foi feito a recomposição
da mesa, troca da Presidência do Conselho da
Sociedade Civil pelo Governo; E, neste encontro,
também aconteceu uma apresentação dos trabalhos
que são realizados na Secretaria de Saúde na 
 Vigilância Epidemiológica durante a Pandemia do
COVID-19 e foi informado sobre o funcionamento
dos equipamentos e serviços na Assistência Social

CDDH VOLTA A PEDIR DOAÇÕES PARA CAMPANHAS

      Devido a diminuição do auxílio emergencial a
demanda por cestas básicas aumentou
enormemente e o número de doações caiu
drasticamente. Por isso, a equipe do CDDH voltou a
pedir doaçoes para as campanhas.



      A equipe do CDDH participou no dia 05 de novembro de uma abordagem coletiva 
 em parceria com o Centro Pop , a Casa da Cidadania  e o Consultório Na Rua. Foram
distribuídos roupas e alimentos e os participantes da abordagem tiveram pequenas
conversas sobre Direitos e Deveres com a população em situação de rua
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CDDH FAZ ABORDAGEM COLETIVA À POP RUA

      No dia 6 de novembro, a equipe do
CDDH entrevistou o candidato à
prefeitura
Leandro Azevedo. O principal foco da
conversa foi ouvir as propostas do
candidato e suas propostas e reflexões
feitas a partir do Caderno de Políticas
Públicas publicado pelo CDDH-Petrópolis

CDDH ENTREVISTA CANDIDATO À PREFEITURA LEANDRO
AZEVEDO

     No dia 7 de outubro a equipe do CDDH
participou de uma reunião online do
Conselho Municipal de Assistência Social -
CMAS. Durante a reunião foi aprovada a
ata/369 e aconteceu a apresentação da
Comissão de Direito e Fiscalização sobre
a Documentação já apresentada para o
exercício.

REUNIÃO CMAS



     A reunião teve como objetivo fazer uma
pesquisa para saber o motivo da diminuição do
número de participantes, agendar uma data para
os encontros, apresentar a nova psicóloga e
atualizar a situação de todo o grupo. Foi
apresentada uma proposta de acompanhamento
comunitário para os usuários do projeto tendo
como objetivo ampliar a rede de proteção e
acompanhamento, como também a melhoria de 
 inserção na rede de acolhimento
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    No dia 6 de novembro, a equipe do
CDDH entrevistou o candidato à
prefeitura Marcos Novaes. O principal
foco da conversa foi ouvir as propostas
do candidato e suas propostas e
reflexões feitas a partir do Caderno de
Políticas Públicas publicado pelo CDDH-
Petrópolis

CDDH ENTREVISTA CANDIDATO À PREFEITURA MARCOS
NOVAES

REUNIÃO DE APOIO AO PROJETO FAMÍLIA SOLIDÁRIA DO
CEDECA

      No dia 11 de novembro, a
equipe do CDDH participou de uma
reunião com a equipe do Centro Pop
sobre a agressão a um usuário pela
Guarda Municipal. O principal
objetivo da reunião foi conversar
para saber o que houve, se a
situação foi fiscalizada e se o
agressor foi retirado de suas
funções

REUNIÃO COM REUNIÃO COM A EQUIPE DO CENTRO POP



      Aconteceu mais uma reunião do Grupo Pró
Memorial, que trata da desapropriação e do
tombamento da Casa da Morte. Estamos solicitando
em parceria com outros órgãos, junto ao IPHAN, que
seja efetivado o tombamento e, junto com o Grupo Pró
Memorial encaminhando as demandas necessárias
para que vençamos mais essa luta.

      No dia 12 de novembro, a Campanha
Despejo Zero promoveu um debate online
sobre a COVID-19 e como a pandemia têm
afetado principalmente a população mais
pobre do Brasil. Foi debatido também quais
serão os possíveis resquícios da pandemia
para essa parte da população no futuro.
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CAMPANHA DESPEJO ZERO DEBATE A PANDEMIA DA COVID-19

REUNIÃO GRUPO PRÓ-MEMORIAL

      O Ministério Público Federal convocou mais
uma reunião do Grupo de Trabalho que trata do
tombamento e desapropriação da Casa da Morte,
dando continuidade às tratativas acerca da
criação do Centro de Memória. Tivemos avanços
positivos como a abertura do processo de
tombamento pelo INEPAC e o trabalho do Grupo
Pró Memorial em reforçar o pedido de
tombamento junto ao IPHAN com o apoio de
outras instituições, como o Grupo Tortura Nunca
Mais

REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO RELATÓRIO CASA DA MORTE



      Em 20 de novembro ocorreu o diálogo da região Nordeste e seus 9 estados,
principalmente sobre os quatro biomas presentes no território, Zona Costeira, Mata
Atlântica, Cerrado e Caatinga, assim como as boas práticas para conviver
harmoniosamente com estas paisagens. O Nordeste também produziu uma carta
elaborada pelas organizações membros do Fórum durante todo esse processo
reflexivo para a organização do seminário. Sobre isso, ressalta este documento a
preocupação das temperaturas em elevação, solos em degradação, desertificação,
esgotamento do rio São Francisco, salinização dos lençóis freáticos, avanço do
nível do mar, desmatamento para instalação de fazendas solares, mineradoras e
parques eólicos, redução da biodiversidade e erosão da Zona Costeira: Impactos
que reforçam injustiças e desigualdades históricas”, assim como fere, mais uma
vez, os saberes populares e tradicionais em prol de um desenvolvimentismo.
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      No dia 18 de novembro, a equipe do CDDH
participou de uma reunião online com outras
instituições que compõem a Campanha Despejo
Zero. Os participantes foram atualizados sobre as
situações mais graves de possíveis remoções e
também informados quais candidatos de cada
cidade assinaram a Carta Compromisso da
Campanha Despejo Zero.

REUNIÃO CAMPANHA DESPEJO ZERO

SEMINÁRIO FMCJS, NÚCLEO NORDESTE: “CONVIVÊNCIA COM
OS BIOMAS: SUSTENTABILIDADE E CULTURA DO BEM VIVER”



      Participamos de uma live organizada pelo SEDESE- MG com o tema: Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência – Lei Brasileira de Inclusão: Cultura. Foi
abordada a dificuldade do acesso de pessoas com deficiência a locais de cultura como
teatro e cinema. Gabriel Aquino relatou que sente falta, inclusive, de ver as pessoas com
deficiência em locais que já possuem acesso. Mesmo com a criação de Lei que garante
que sejam oferecidos recursos de sustentabilidade em locais de cultura, até hoje não se
viu essa garantia na prática. A luta pela acessibilidade ser pautada em  grande eventos
como esse enriquecem nossa formação para lutar pelos direitos de quem precisa.
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LIVE DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

      A equipe do CDDH entregou
uma versão física do Caderno de
Políticas Públicas a cada
candidato ao segundo turno de
Petrópolis. Bernardo Rossi e
Rubens Bomtempo receberam os
cadernos pessoalmente e
assinaram confirmando o
recebimento.

CANDIDATOS AO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES
MUNICIPAIS RECEBEM CADERNO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DO CDDH-PETRÓPOLIS
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DO CDDH
DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA



      No dia 24 de novembro, a equipe do CDDH participou de uma reunião online com parte
da equipe do SEFRAS RJ. O principal objetivo da reunião foi a criação de uma parceria
entre as duas unidades para a realização de um trabalho com a população em situação de
rua. O CDDH orientou o SEFRAS sobre a importância de a instituição fazer parte do Fórum
Estadual Pop Rua e como são realizados os trabalhos pela equipe do CDDH com a
população em situação de rua atualmente.

      No dia 24 de novembro, o CDDH, em conjunto com algumas outras organizações
participantes do Grito dos Excluídos de Petrópolis, lançou um vídeo contra o genocídio do
povo preto que persiste na sociedade e é promovido por diversas empresas e corporações
no Brasil e no mundo. O vídeo está disponível no canal do Youtube do CDDH.

REUNIÃO COM SEFRAS RJ
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VIDA EM PRIMEIRO LUGAR, CONTRA O GENOCÍDIO DO POVO PRETO

Clique para assistir

https://www.youtube.com/watch?v=bL9b4mdezI0


      Durante a primeira quinzena de novembro, estamos mais próximos dos jovens
de forma individual e realizamos conversas por vídeo com alguns e conversas por
escrito com outros, pois alguns jovens não ficam à vontade para falar com câmera.
Também acompanhamos quase diariamente as postagens nos status de Whatsapp
dos jovens, já que através delas sabemos seus estados de ânimo, acontecimentos
familiares, entre outros. O Centro segue com a campanha de arrecadação de
alimentos, para continuar com o apoio de cestas básicas àqueles que precisam de
auxílio na alimentação.
    A presença da equipe do CDDH foi de suma importância também para o apoio
aos familiares de dois jovens do projeto que, lamentavelmente, tiveram o
falecimento da mãe nestes dias. Estamos acompanhando de perto da maneira que
é possíveis e criando laços a passos lentos, porém mais firmes.

PROJETO FLORESCER EM NOVEMBRO
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CDDH PARTICIPA DE CAMPANHA
PROMOVIDA PELA  TERRA DO

FUTURO
      No dia 25 de novembro, a equipe do
CDDH lançou um gif em suas redes
sociais em apoio à campanha lançada
pela Terra do Futuro. O tema da
campanha é o combate à violência contra
a mulher e ela foi lançada dia 25
justamente por ser o Dia Internacional da
Não-Violência Contra a Mulher.



      No dia 19 de novembro tivemos o segundo dia de discussão do Fórum da região
Sudeste, desta vez com cerca de quarenta representantes de organizações da sociedade
civil, movimentos sociais, povos e comunidades tradicionais e instituições componentes do
FMCJS. Ocorreu durante todo o dia para que fosse possível discutir realmente quais são
as convergências de luta e as possíveis soluções ou redução de danos no que diz respeito
às mudanças climáticas e a justiça socioambiental. O encontro teve como objetivo a
construção de uma agenda do FMCJS para a região Sudeste, por meio dos eixos
temáticos prioritários: as águas, enfrentamento da ação das corporações e agências
internacionais e promoção da agroecologia. Como metodologia de trabalho, foi sugerida a
organização de três frentes: formação, comunicação e incidência pública, pensar numa
agenda de sensibilização, com pautas que ampliem para as comunidades tradicionais e
debate direto com a sociedade e a melhor forma que nós podemos dialogar com esses
saberes tradicionais junto com os saberes acadêmicos, dentro da discussão de
pensamento e construir um programa para o futuro?
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      No dia 18 de novembro ocorreu o primeiro dia de encontro do seminário da região
Sudeste do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental foi através de uma
live promovida pelo Fórum para discutir os impactos que cada estado da região Sudeste
está enfrentando em relação às mudanças climáticas. O tema apresentado foi “Mudanças
Climáticas: O que está acontecendo no Sudeste do Brasil? Megaprojetos, Desastres,
Territórios e Resistência”. Os resíduos tóxicos, a mineração, os megaprojetos, tais
desigualdades ambientais estão concentradas, principalmente, na habitação das
comunidades tradicionais, como a população indígena, ribeirinha, quilombola, caiçara, que
sofrem e recebem todos esses danos promovidos pelo Racismo Ambiental; não somente é
necessário nos preocuparmos com o aquecimento global, mas, para, além disso, é
necessário voltar a atenção sobre quais são impactos dos megaprojetos na pesca
artesanal, os impactos da mineração na região próxima à Brumadinho, por exemplo, no
pequeno agricultor. Como promover a manutenção da memória territorial desses povos
ancestrais? Como resguardar suas tradições e, principalmente, sua saúde física e mental?
Assista na íntegra a live no canal do youtube FMudancasClimaticas.

SEMINÁRIO FMCJS: “MUDANÇAS CLIMÁTICAS: O QUE ESTÁ
ACONTECENDO NO SUDESTE DO BRASIL?”



      No dia 30 de novembro a equipe do CDDH participou da
reunião mensal do Conselho Comunitário de Segurança. O
principal ponto foi a crescente onda da pandemia que vem
atingindo a cidade, um dos participantes colocou que os
donos de pousadas e hotéis da região tem a obrigação de
assumirem o papel de fiscais a fim de evitar a disseminação
do vírus com a circulação de pessoas oriundas de outras
cidades. Foi colocado  também o aumento de focos de
aglomeração pela cidade, pedindo para esse assunto uma
maior atuação dos órgãos fiscalizadores e da  PM. 

  O evento trouxe a tona questões relevantes relacionadas a má gestão realizada com os
seguintes itens:
• Captação de águas pluviais
• Captação de resíduos de esgoto
• Monitoramento de nascentes de águas, rios e cursos de água
• Monitoramento de cursos de drenagem de águas
• Monitoramento de ocupação do solo
• Reflorestamento de encostas e margens de cursos de água
• Desvio de função por empresas contratadas para execução de serviços de tratamento de
águas e esgoto
• Omissão politica e de órgãos públicos na fiscalização e realização de ações de
prevenção
Foi colocado que é uma prática antiga o fato de pensar que obras subterrâneas não são
importantes pois não serão vistas.
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REUNIÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA

IV SEMINÁRIO DE SANEAMENTO DO COMITÊ PIABANHA



     A Reunião foi para discutir entre a sociedade civil a proposta de tramitar os processos
do Conselho via Secretaria de Assistência e não pelo Gabinete do prefeito como acontece
atualmente, visando dar celeridade aos trâmites. A intenção era ter a avaliação da
sociedade civil sobre esta proposta antes de ser levada à votação de todo o Conselho. 
 Além deste assunto, o presidente do Conselho solicitou que as Comissões atuem de
maneira mais efetiva e que as organizações da sociedade civil mantenham em dia suas
prestações de contas, entregues de maneira organizada e que sejam entregues tanto
pessoalmente na sede do Conselho quanto enviadas em pdf para já serem encaminhadas
às comissões que estão atuando virtualmente por conta da pandemia do novo
coronavírus.
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REUNIÃO DO CMDCA PARA A SOCIEDADE CIVIL

     No dia 24 de novembro o CDDH esteve presente na reunião virtual do GT Memória e Verdade, da
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC.O objetivo do encontro foi obter da sociedade civil
informações sobre empresas responsáveis por graves violações a direitos humanos perpetradas em
colaboração com agentes da ditadura militar. A sociedade civil foi conclamada a buscar informações,
teses ou pesquisas que possam contribuir para a ampliação desta pesquisa. Foi disponibilizado um e-
mail para que os participantes possam mandar contribuições para a pesquisa destas empresas que
contribuíram para a ditadura e alguns participantes da reunião falaram sobre situações relacionadas aos
impactos relacionados à implantação de empresas a partir do cenário de violência.

REUNIÃO PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO
CIDADÃO SOBRE A REPARAÇÃO PELA DITADURA



     No dia 04 de novembro os representantes da Cooperaxion (Suiça) que financiam o
projeto Resistir e parte da estrutura do CDDH estiveram reunidos com membros da
equipe do CDDH para discutir os termos da parceria, as questões relacionadas ao
atendimento durante este período de COVID, o orçamento para o ano de 2021 e detalhes
sobre prestações de contas e utilização de recursos.  Os termos da cooperação estarão
disponíveis após a reunião do Conselho da Cooperaxion que será no início de novembro.

     O CDDH participou daSemana das Pretas-
Afro Serra - no dia 24 de novembro de 2020 -
Com Participação da Eva e Denise da
Comunidade Quilombo da Tapera. Eva,
coordenadora de cultura e Denise liderança da
Comunidade do Tapera, em alguns minutos de
apresentação nos apresentam um pouco da
história da Comunidade. Reavivam a
lembrança de D. Sebastiana uma das
matriarcas fundadoras do Quilombo.
Aproveitam para reforçar a necessidade de
manter acesa junto aos integrantes mais jovens
a chama da memória.

REUNIÃO COM A COOPERAXION
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     No dia 23 de novembro de 2020, o CMAS realizou uma
reunião extraordinária, via app meet, para que todos a
leitura do preenchimento do Censo Suas 2020, realizado
pelas comissões dos conselhos e aprovação dos
conselheiros. Após a leitura, o Censo foi aprovado e
posteriormente será enviado para o Ministério da
Cidadania.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CMAS

SEMANA DAS PRETAS



     No dia 13 de novembro o presidente do CDDH,
Leonardo Boff, participou de uma live  junto ao
coletivo de educadores Caquizeiros. O momento de
troca trouxe para a roda a educação, a
espiritualidade, a solidariedade e a esperança neste
tempo de pandemia que devia nos fazer refletir sobre
a importância e fragilidade da vida.

     No dia 11 de novembro a coordenadora do CDDH,
Carla de Carvalho participou de uma entrevista
realizada pela jornalista Stephania Klujsza, da Café.art
para falar sobre as histórias de impacto do programa
Active Citizens que doou recursos para a campanha do
CDDH dentro do período de pandemia. Com o recurso
foram adquiridas 50 cestas básicas. O Projeto A FOME
NÃO ESPERA contou com o apoio do programa, de
pessoas, de parceiros, de grupos que se organizaram
para apoiar, de grupos de escoteiros e o maior ganho do
projeto, além da arrecadação de donativos
emergenciais, foi a mobilização de solidariedade na
cidade.  Foram atendidas mais de 1000 famílias e a
entrevista tem a proposta de mostrar o impacto deste
projeto para sensibilizar outros atores da sociedade.

ENTREVISTA PROJETO ACTIVE CITIZENS
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LIVE LEONARDO BOFF - TEOLOGIA E PEDAGOGIA DA
LIBERTAÇÃO

     No dia 19 de novembro o MOVIMENTO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
realizou a importante discussão sobre o Plano Nacional dos Direitos Humanos (PNDH3) e
sua importância para a sociedade civil que lida com os direitos humanos. A dificuldade de
se implementar as propostas do Plano foram demonstradas e os desafios para os
militantes de direitos humanos se tornam maiores a cada dia, embora o Plano ainda tenha
em suas linha gerais, importantes aspectos que precisam ser colocados em nossa prática
diária. Fechamos a discussão com a esperança de tornar realidade um mundo onde
direitos humanos sejam realidade na vida das pessoas, especialmente daquelas  que têm
seus direitos violados diariamente. Temos muita luta, mas vamos esperançar e não
desanimar!

LIVE - PNDH-3 10 ANOS DEPOIS: BALANÇO PROSPECTIVO



    Durante a cobertura do Canal 10 da TV Petrópolis de Televisão com relação à
apuração dos votos do 1º Turno para o Legislativo e o Executivo de Petrópolis, a
coordenadora do CDDH, Carla de Carvalho foi convidada a falar da importância desta
eleição e do compromisso dos candidatos eleitos com a pauta dos direitos humanos.
Em sua fala, Carla ressaltou a importância de se trabalhar a questão dos direitos
humanos de maneira ampliada, implicados em políticas públicas e direitos sociais e da
importância de se trazer à realidade o significado dos Direitos Humanos que, de
maneira proposital, foi totalmente distorcido de seus objetivos.  Falou também das
políticas públicas que precisam ser de Estado e continuadas, no que estiver
caminhando, para que não sejam políticas de partidos, sendo interrompidas a cada
troca de mandato, prejudicando a população. Ainda sem o resultado das eleições, o
CDDH desejou aos eleitos boa sorte e deixou claro que, independente do partido, dos
votos que recebeu e de suas relações afetivas e sociais, todos os eleitos serão
trabalhadores do povo e que é papel da população cobrar que sejam desenvolvidas
políticas públicas em favor da sociedade, com transparência e responsabilidade social.
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ENTREVISTA PARA O CANAL 10



      A partir de um edital para a produção de um curta
sobre a Casa da Morte, o cineasta Pedro Eiras
conversou com a coordenadora do CDDH, Carla de
Carvalho sobre a Casa da Morte, a caminhada que
vem desde 2010 para a sua desapropriação, a luta por
transformar a história da ditadura em memorial na
cidade Imperial. Além da conversa, Carla indicou
vários outros atores para que Pedro tenha condições
de aprofundar sua pesquisa. Esperamos ansiosos pelo
Curta e que ele sensibilize nossa sociedade para a
necessidade de conhecer a realidade para que não se
esqueça e para que nunca mais aconteça!

ENTREVISTA SOBRE A CASA DA MORTE
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      No dia 26 de novembro a coordenadora do CDDH, Carla de Carvalho participou
de uma entrevista com a rádio Petroleira para o Programa Privatizar Faz Mal ao
Brasil que contou também com a participação do militante do sindicato Luiz Mário
Dias e da Psicóloga e ativista Chilena Paula Becker.  Paula falou sobre os
problemas vivenciados no Chile. Da luta contra o neoliberalismo, dos presos por
protestarem e das diversas violações de direitos que estão ocorrendo para que os
direitos fundamentais sejam respeitados no país.  Fala da falta de condições de
vida das pessoas e dos índices de suicídio. Lembra que no Chile as fontes de água
são privatizadas já pela constituição e que tudo isso causa um desespero na
população que não tem onde buscar ajuda.Carla falou das reformas e da política de
precarização dos sindicatos para o enfraquecimento da luta da classe trabalhadora
e da perspectiva em privatizar todos os direitos sociais no Brasil, levando a
sociedade brasileira ao mesmo desespero do povo chileno, sem levarmos em
consideração o tamanho do país, já que o Chile, com todos esses problemas, tem
população próxima da população do Estado do Rio de Janeiro.  No Brasil o caos
será ainda maior com a retirada dos direitos. Que os lutadores e lutadoras do Chile
sejam libertados e que a violência que permeia as manifestações sejam cessadas
imediatamente!

ENTREVISTA PARA PROGRAMA "PRIVATIZAR FAZ MAL AO BRASIL"



     No dia 30 de novembro a Rede Terra do Futuro se reuniu para discutir principalmente
as possibilidades e necessidades para a campanha de 2021. Foi mostrado um relatório
dos resultados da campanha de 2019 e quais mudanças devem ser pensadas para a
campanha de 2021. As organizações e coletivos irão anexar suas propostas à Plataforma
Maloca.
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REUNIÃO TERRA DO FUTURO

     O Encontro SAÚDE AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
organizado pelo Comitê Piabanha, do qual o CDDH faz parte, promoveu dia 30/11 a
Conferência de Abertura Saúde Ambiental e Conservação da Biodiversidade. Água,
Justiça Ambiental, Sustentabilidade... Pra que vivemos? Pergunta  de Alexandre Pessoa
Dias, engenheiro sanitarista da Fiocruz, que dispara nossa criticidade sobre a questão da
água e da promoção da saúde.   Fala ainda do dia 30 como marco do colapso do Sistema
Único de Saúde no Rio e fala da importância da solidariedade necessária das pessoas
neste momento de pandemia e da falta de respeito do negacionismo com os trabalhadores
da saúde.

ENCONTRO SAÚDE AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
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Clique para entrar no grupo!

     A equipe do CDDH criou um
grupo no aplicativo WhatsApp para
compartilhar as oportunidades de
emprego e estudo para os cidadãos
petropolitanos. A criação do grupo
foi um sucesso e devido a grande
quantidade de pessoas participando,
já são 3 grupos totalizando cerca de
600 membros. Para entrar no grupo
basta clicar na imagem ao lado!

GRUPO NO WHATSAPP - OPORTUNIDADES DE
TRABALHO EM PETRÓPOLIS

HOMENAGEM A PAULO LEITE

     A equipe do CDDH gravou um
vídeo em homenagem a Paulo Leite,
um dos fundadores da instituição
que infelizmente faleceu devido a
COVID-19. Clique na foto ao lado
para assistir ao vídeo.

https://chat.whatsapp.com/EbHSG7tU3rfFfZ4W8MFuNG
https://chat.whatsapp.com/EbHSG7tU3rfFfZ4W8MFuNG
https://youtu.be/7YsWtqNExVk


     A equipe do CDDH participou do
curso "Saúde em situação de rua"
promovido pela Liga de Infectologia da
Faculdade de Medicina de Petrópolis. O
curso aconteceu durante os dias 29 e 30
de novembro e contou com a presença
de diversos profissionais nas palestras
apresentadas. 

NOVEMBRO: DATAS IMPORTANTES
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CURSO: SAÚDE EM SITUAÇÃO DE RUA



     No dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, a equipe do CDDH
conversou com as comunidades nas quais atuam sobre a importância e sobre
o significado do dia da Consciência Negra. O senhor Celso do Quilombo da
Boa Esperança e os jovens do Quilombo da Tapera gravaram dois
maravilhosos vídeos sobre a resistência do povo preto! Clique nas fotos
abaixo para assistir ao conteúdo.

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
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Clique para assistir ao vídeo!

Clique para assistir ao vídeo!

https://youtu.be/obwdLJidOUU
https://youtu.be/obwdLJidOUU
https://youtu.be/3G5IAVViFyA
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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.



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

       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 1000 famílias já foram contempladas! Nos ajude a ajudar mais famílias

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS:
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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!

http://www.cddh.org.br/p/prestacao-de-contas-campanhas-covid19/
http://www.cddh.org.br/p/prestacao-de-contas-campanhas-covid19/
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6CEZCQ1Wg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6CEZCQ1Wg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gg6CEZCQ1Wg&feature=youtu.be


Negra
Puro afro sangue negro,

Saindo aos jorros
Por todos os poros.

Ser negra,
Na integridade

Calma e morna dos dias.
Ser negra,

De carapinhas,
De dorso brilhante,

De pés soltos nos caminhos.

CANTINHO DA POESIA
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Integridade

- Geni Mariano Guimarães -

Ser negra,
De negras mãos,

De negras mamas,
De negra alma.

Ser negra,
Nos traços,
Nos passos,

Na sensibilidade negra.

Ser negra,
Do verso e reverso,

Do choro e riso,
De verdades e mentiras,

Como todos os seres que habitam a terra.



CANTINHO DA HISTÓRIA - DEZEMBRO

6 DE DEZEMBRO
1951 - Getúlio Vargas envia ao Congresso o projeto que cria a Petrobras.

1959 - Tirada a primeira fotografia colorida do planeta Terra, de uma espaçonave.

1 DE DEZEMBRO

30

1982 - No Texas, pela primeira vez uma execução com injeção letal é usada contra um condenado à morte
nos Estados Unidos.
1988 - O primeiro transplante simultâneo bem-sucedido de coração e pulmão em um único receptor é
realizado em São Paulo.

7 DE DEZEMBRO

 8 DE DEZEMBRO
1980 - O ex-Beatle John Lennon é assassinado a tiros diante do prédio onde morava em Nova York.

 9 DE DEZEMBRO

1868 - O primeiro farol de trânsito, construído em Londres, começa a operar.

10 DE DEZEMBRO

1879 - Thomas Edison faz primeira demonstração com lâmpada elétrica.

3 DE DEZEMBRO

1915 - Morre o psiquiatra alemão Alois Alzheimer. Ele realizou notáveis contribuições no estudo da doença
que leva o seu nome.

19 DE DEZEMBRO

1937 - Branca de Neve e os Sete Anões, de Walt Disney, estreia nos cinemas norte-americanos. Primeiro
longa-metragem de animação, torna-se um grande sucesso de bilheteria.

21 DE DEZEMBRO

1946 - John D. Rockefeller Jr. oferece um terreno seu em Nova York para a construção da sede das Nações
Unidas.

11 DE DEZEMBRO

1903 - Os irmãos Wright testam aeroplano na costa leste dos Estados Unidos.

17 DE DEZEMBRO

1998 - Central do Brasil ganha o National Board of Review, primeiro dos inúmeros prêmios de cinema que
prestigiaram o filme.

1988 - O ecologista brasileiro Chico Mendes é assassinado.

22 DE DEZEMBRO



1888 - Sofrendo de depressão, Vincent Van Gogh, pintor pós-impressionista holandês, corta parte da sua
orelha esquerda.

1865 - Fundada no Tennessee, Estados Unidos, a Klu Klux Klan, organização terrorista secreta.

336 - A primeira celebração de Natal no dia 25 de dezembro ocorre em Roma.

SE INSCREVA NO NOSSO CANAL NO YOUTUBE:
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23 DE DEZEMBRO

24 DE DEZEMBRO

25 DE DEZEMBRO

Clique aqui!

1895 - Ocorre a primeira projeção pública de cinema, efetuada pelos irmãos Lumiére.

1992 - Fernando Collor de Melo renuncia a Presidência da República e Itamar Franco assume a liderança do
país.

26 DE DEZEMBRO

29 DE DEZEMBRO

https://www.youtube.com/cddhpetropolis

