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     No dia 4 de fevereiro aconteceu uma reunião para acompanhamento e fiscalização das
decisões tiradas na conferência, quais estão sendo aplicadas e implantadas. Foram
levantadas quais deliberações foram aceitas nas conferencias estadual e federal e sua
possível realização no município.

      No dia 3 de fevereiro, o CDDH cedeu espaço e participou da  discussão e agenda para os
preparativos em comemoração ao dia internacional da mulher (8 de março). Foi discutido quais
ações poderiam ser realizadas e quais grupos integrariam a organização, preparativos,
mobilização e apoio.
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COMISSÃO DE DELIBERAÇÕES CMAS

REUNIÃO COMISSÃO DIREITO E FISCALIZAÇÃO

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO 8M PETRÓPOLIS

     Reunião para analise das documentações e atividades das instituições executoras com
cadastro no conselho. Momento de formação para analise dos documentos que deverão ser
entregues ao  CMAS visando o cadastro.

REUNIÃO VILA SÃO JOSÉ

     No dia 11 de fevereiro ocorreu uma reunião na sede da Associação de Moradores da Vila
São José. A reunião teve a participação do CDDH, dos representantes da Associação e de
moradores da Vila. O objetivo do encontro foi programar e organizar uma festa em
comemoração aos 32 anos da comunidade.



     Dona Maria, de 65 anos, sua filha e seus netos, um de 14 anos e outra de 04 anos, já
estavam acompanhando o processo de demolição de sua casa, porém não sabiam quando ia
acontecer e estavam se organizando para sair do imóvel, buscando meio de assistência para o
aluguel social, visto que não possui condições de arcar com um aluguel. 
       Dona Maria mora na sua casa há 30 anos, onde tem seus bichos, sua realidade e suas
raízes, ela não queria perder o único bem da família, queria ficar em sua casa, porém, não lhe
era ofertado nenhuma outra saída, nem diálogo, nem possibilidades. ELA SÓ OUVIA: DONA
MARIA, TEM UM PROCESSO JUDICIAL, SUA CASA VAI SER DEMOLIDA  e o dia 10 de
fevereiro de 2020 iniciou-se de uma forma triste e dolorosa. 
      A família da Dona Maria foi surpreendia com a equipe da Concer, um caminhão de mudança,
oficiais de justiça e aparato policial para a demolição de sua casa. Não marcaram data, não
avisaram que iriam, os pertences de Dona Maria estavam na casa, E agora??? Pra onde Dona
Maria vai??? Suas crianças?? Abrigo? Orfanato??? Na rua??? NÃO. NÃO PODE SEPARAR
ESSA FAMÍLIA. ELES NÃO VÃO FICAR NA RUA. 
        Começa então, uma movimentação para apoiar e garantir que essa família não tenham
mais direitos violados. Consegue-se então, depois de muita pressão e diálogo, com a presença
do CDDH, Secretaria de Assistência o aluguel Emergencial e um prazo judicial de 20 dias para
ela se organizar e sair do imóvel. Resolveu uma questão imediata, mas e Dona Maria? Ela teve
o que precisava? Ela teve o que era seu de direito?  Seu lar, que foi seu durante anos, não vai
mais existir, e ela vai aos 65 anos Dona Maria vai recomeçar sua via, não da forma que ela
gostaria, mais da forma que lhe foi possível. Pensamos em quantas Donas Marias ainda sofrem
com violações de direitos, Quantas Donas Marias estão na luta para garantir o seu mínimo
existencial, seu e de toda sua família.
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LUTA CONTRA AS REMOÇÕES: A INFINITA SAGA
CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS



     No dia 27 de fevereiro foi realizado
um encontro para discussão do livro
“Veios abertos na América Latina”,
também foi feita uma arrecadação em
reais entre os membros do grupo para
contribuir com a “vaquinha solidária”
promovida pelos moradores da BR-040.
A vaquinha foi lançada como uma
oportunidade de custeio de uma
passagem aérea para um morador da
BR poder ir representar os demais em
uma reunião na ANTT, em Brasília.
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REUNIÃO COLETIVO CULTURAL

REUNIÃO - CONSELHO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

      No dia 17 de fevereiro aconteceu a reunião do Conselho de Segurança  Municipal, nela
aconteceu a apresentação novo comando da PM e discussão sobre a situação ocorrida na Rua 13
de maio em 13/02. Além disso, também foram divulgadas quais ações têm sido tomadas pelos
órgãos da rede de segurança pública.

ENCONTRO DO GRUPO FAMÍLIA SOLIDÁRIA

       No dia 13 de fevereiro aconteceu na cidade do Rio de Janeiro o Encontro do Grupo Família
Solidária. A reunião ocorreu em conjunto ao ao CEDECA e o PPCAAM para apoio e solidariedade
as famílias acolhedoras.

CARNAVAL POP RUA

      O CDDH participou da festa de Carnaval n
da população em situação de rua, que ocorreu
dia 20 de fevereiro na casa de Cidadania.
Várias instituições participaram da organização
do evento e contribuíram com doações,
inclusive o Centro de Defesa de Direitos
Humanos de Petrópolis.



      No dia 11 de fevereiro tivemos uma reunião com Vereador Silmar Fortes, que veio buscar
informações sobre a situação dos moradores da BR 040, com o intuito de colocar seu gabinete
à disposição para auxiliar a luta dos moradores. Diante da gravidade e urgência da situação, o
Vereador se dispôs a tentar marcar uma reunião entre os moradores e o Prefeito, e também se
comprometeu a encaminhar a Indicação Legislativa para que o Município providencie a
Legislação Municipal de que trata a Lei 13913/2019, quanto à possibilidade de redução da
faixa não edificante das rodovias. Esse avanço será importantíssimo quando for efetivada a
Regularização Fundiária dessas moradias.

REUNIÃO COM O VEREADOR SILMAR FORTES
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REUNIÃO CMDCA
      No dia 03/02/2020 o CDDH participou da reunião mensal do Conselho Municipal da criança
e do adolescente - CMDCA. Momento que apresentaram os projetos captados e chancelados.
A proposta do programa justiça restaurativa implantando o programa de mediação escolar nas
escolas. Colocaram sobre a eleição da sociedade civil para o conselho e apresentaram as
doações para o fundo da criança e do adolescente.



      A reunião do dia 6 de fevereiro com o tema " Coleta e Reciclagem de Resíduos Sólidos". O
Vice Presidente do Conselho, Frederico Procópio,  que está como secretário de Meio
Ambiente, informou que a Secretaria está organizando um tipo de "Manual" para motivar os
grupos que trabalham na coleta e separação de resíduos para a reciclagem para que tenham a
condição de estarem legalmente constituídas e, a partir disso, terem condições de negociar
preço, adquirir maquinário adequado  e estarem melhor preparadas para a atividade ambiental
tão importante que representam. Muitas perguntas e sugestões surgiram da plenária e a
discussão saiu para a organização de uma comissão que vai aprofundar o tema. O CDDH-
Petrópolis participará da Comissão para a elaboração do Manual para "Coleta e separação
separação Resíduos Sólidos".

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

     No dia 04/02/2020 o CDDH participou
da reunião Municipal do Conselho de
Assistência Social - CMAS. Neste
encontro aconteceu apresentação do
equipamentos da que atendem a
população em situação de Rua no
Município de Petrópolis. O Consultório na
Rua, o Centro Pop e o Nis (Núcleo de
Integração Social) Falaram sobre toda sua
rede de atendimento e os seus trabalhos
desenvolvidos
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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE - CONDEMA



      No dia 28 de Fevereiro nos reunimos
para falar sobre como está sendo o olhar
da assistência sobre o trabalho do
CNAR, apesar dos olhares que trazem
certo desconforto a quem está realizando
o trabalho dentro do CNAR , observamos
avanços nos atendimentos. Após a
reunião, fomos visitar algumas pessoas
na casa Santa Mônica e ao SOC. Marcia
nos relata que todos eles estão sendo
acompanhados pelo Consultório na Rua
e por seus Familiares, alguns prestes a
receber alta. Todos estão encaminhadas
para garantia do Direito BPC.

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DA ROMARIA DA
TERRA E DAS ÁGUAS

   No dia 08 de fevereiro, no Centro Educacional de Itaguaí, membros de várias instituições,
coletivos, pastorais e representantes da Aldeia e Quilombo de Angra dos Reis  estiveram
reunidos para mais uma etapa da Reunião de Articulação Estadual para organização da XVI
Romaria da Terra e das Águas que será realizada no dia 26 de julho de 2020 na Diocese de
Itaguaí. Foram tratados os assuntos de comunicação,  infraestrutura e divulgação entre as
dioceses e seus bispos. Equipe do CDDH-Petrópolis presente.
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REUNIÃO E VISITA COM CNAR (CONSULTÓRIO NA RUA)



     No dia 17 de fevereiro moradores das comunidades da BR-040, se reuniram para fazer uma
manifestação na Prefeitura de Petrópolis. O início da mobilização foi na praça da águia e os
moradores caminharam até a prefeitura. O Prefeito, junto com seu secretariado, recebeu todos
os moradores. Todos que estavam presentes colocaram o medo e a insegurança que estavam
vivendo com as ordens de demolições contra a sua moradia. Os representantes da Prefeitura
falaram de todo trabalho que tem sido feito para a regularização das comunidades, que a
prefeitura estará ao lado dos moradores em todos os momentos e como encaminhamento, o
Município ficou de agendar uma reunião com a ANTT de Brasília, para tratar das questões
urgentes dos processos que estão com ordem de demolição.

MORADORES DA BR-040 COBRAM AÇÕES DA
PREFEITURA CONTRA ÀS ORDENS DE DEMOLIÇÃO
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PROJETO FLORESCER - PROCESSO DE INSCRIÇÕES ACONTECENDO
DURANTE O MÊS



PROJETO RESISTIR - REUNIÃO NA VILA DAS 7 CASAS

     Reunião com objetivo de retorno de atividades, na qual foi decidido com os jovens quais
assuntos poderíamos discutir no decorrer do ano também fizemos  a apresentação do projeto
 florescer a eles.
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REUNIÃO CIEE E CDDH 
       No dia 06 de fevereiro a equipe do CDDH recebeu a Vanessa, técnica do CIEE - Centro de
Integração Empresa-escola para detalhamento  da parceria de 2020 entre as duas instituições
para a formação dos jovens do Projeto Florescer, estendendo as oportunidades de formação
para os jovens do Projeto Resistir, realizado nas comunidades do Distrito de Itaipava. Parceria
fechada! Sucesso para os jovens em 2020!



Retire a velha máscara 
 que lhe esconde ano

inteiro 
sem sentir medo nem culpa 

afinal, é fevereiro! 
 

E saia pela cidade 
de alma livre de verdade 

distribuindo alegria… 
consertando esse engano… 

pois é no resto do ano 
que se usa fantasia.

Uma fantasia dura 
forjada no preconceito 

com muito menos sorrisos 
onde tudo tem defeito. 

 
Talvez seja essa a verdade 

essa tal necessidade 
de ser um pouco anormal 

a vida passa voando 
e a gente esperando 
 pelo tal do Carnaval.

E dá pra ser anormal 
pra ser feliz do seu jeito 

 só é preciso tomar 
 uma dose de respeito.

 
 Bebida com direção 
 sexo sem proteção 

é o quando mal se esbalda… 
 por isso dou um aviso: 
compre um preservativo 

 pra depois não
comprar fralda. 

 
Siga o bloco do respeito 
não desrespeite ninguém.

 
Respeite os manos, as minas 

manas e monas também. 
 

Festeje com coração 
 e aprenda essa lição 

pra que nunca mais esqueça: 
 

 Onde você estiver 
que sobre samba no pé 

e juízo na cabeça!"
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CANTINHO DA POESIA
Neste carnaval...

-Bráulio Bessa-

NÃO
É

NÃO!
Créditos: Revista AzMina



CANTINHO DA HISTÓRIA - FEVEREIRO
1 de fevereiro

- de 1737. É observado um cometa em Lisboa.

2 de fevereiro

- de 1961. Tem início a Guerra de Libertação de Angola, com o ataque do MPLA à Casa de
Reclusão Militar, ao quartel da PSP e à delegação da Emissora Nacional em Luanda e da UPA no
Norte da província.

4 de fevereiro

6 de fevereiro

- de 1997. É assinado, na cidade holandesa de Maastricht o Tratado da União Europeia.

7 de fevereiro

- de 1918. No Reino Unido, é concedido o direito de voto às mulheres com mais de 30 anos de
idade.

11 de fevereiro

- de 1990. Nelson Mandela, é libertado após 27 anos de prisão.

16 de Fevereiro

20 de fevereiro

- de 1983. A ONU reafirma o direito à autodeterminação do povo de Timor-Leste.
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- de 1976. Aprovação da Constituição, pela Assembleia Constituinte eleita em 25 e Abril de 1975.

23 de fevereiro

- de 1720. Criação da capitania de Minas Gerais, separada da de São Paulo, devido à descoberta
das minas de ouro.

- de 1869. Abolição de todas as formas de escravatura em todos os domínios portugueses.

- de 1919. Mussolini funda o Partido Fascista Italiano.

26 de fevereiro

- de 1885. Assinatura da Ata Final da Conferência de Berlim, que partilha a África entre as
potências europeias.

27 de fevereiro

- de 1933. Incêndio do Parlamento Alemão (Reichtag), utilizado por Hitler para suspender a
Constituição e as liberdades civis.



CANTINHO DA HISTÓRIA - MARÇO
5 de março

- de 1931. Gandhi aceita pôr fim à campanha de desobediência civil na Índia, dominada pela Grã-
Bretanha. 
- de 1933. O partido nazi ganha as eleições legislativas na Alemanha.

7 de março

- de 1718. É permitida a escravização dos índios antropófagos do Brasil.

9 de março

10 de março

- de 1572. Publicação de Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões.

12 de março

- de 1793. Início do período do Terror em França, durante a Revolução Francesa, com a criação
do Tribunal Criminal extraordinário, que mais tarde adotará o nome de Tribunal Revolucionário.
- de 1933. Abertura do primeiro campo de concentração nazi, em Dachau, nos arredores de
Munique, no sul da Alemanha.

15 de março

- de 1961. Início de um movimento  grevista em Angola, relacionado com o eclodir em Fevereiro
da guerra de libertação de Angola.

16 de março

18 de março

- de 1843. Fundação da cidade de Petrópolis, RJ
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- de 1984. A Comissão dos Direitos do Homem da ONU condena a Indonésia pela ocupação de
Timor-Leste.

25 de março

- de 1922. Gandhi é preso por desobediência civil.

- de 1957. Assinatura do Tratado de Roma, origem da União Europeia.

- de 1808. Napoleão Bonaparte, Imperador dos franceses, é excomungado pelo papa Pio VII.

27 de março

- de 1712. É proibido o envio de degredados (exilados) para o Brasil.

28 de março


