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ABRIL INDÍGENA: DIA DA LUTA E
RESISTÊNCIA DOS POVOS ORIGINÁRIOS.
O dia 19 de abril, data sempre lembrada pelo “Dia do Índio”, este ano começa a ser
marcado de uma forma diferente, pela voz do povo originário: Abril indígena, dia da luta
e resistência dos povos indígenas. A luta é por território há 521 anos, desde o início do
genocídio desta população com a chegada dos colonizadores, e em 2021 não é
diferente. O dia 19 começa pela manhã com a manifestação das etnias Xerente, Krahô,
Krahô Takaywra, Xokleng, Kaingang, Terena, Guarani e Kaiowá, Kinikinau, Munduruku,
Tupinambá e Arapium na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, em defesa de seus
territórios e contra a proposta do governo federal de legalizar a mineração em Terras
Indígenas. Sobre isso, em 28 de abril de 2021, no Senado Federal ocorreu a votação
para aprovar a PL 510/2021, a “PL da Grilagem”, com alteração em leis de
Regularização no Brasil que vão favorecer os latifúndios e o agronegócio em terras
públicas e que auxilia para a destruição dos biomas brasileiros pela mineração e o
desmatamento. No mesmo dia desta votação, foi noticiada e denunciada a entrada de
equipamento de garimpo ilegal nas terras da etnia Yanomami (AM).
A Comissão Pastoral da Terra relatou que no ano de 2020 as invasões de territórios
tradicionais e indígenas tiveram um aumento crescente, agravando a vulnerabilidade
socioambiental, a contaminação do covid-19 no território indigena pela presença dos
grileiros, a insegurança alimentar e a fome durante a pandemia, que perdura em 2021.
Em 2021, o 19 de abril foi um alerta para as violências praticadas contra os povos
originários do Brasil. O que é aprendido nos livros escolares sobre os indígenas no
chamado “Dia do Índio” reforça uma ideia colonial e racista, além de reduzir as
vestimentas sagradas, como o cocar, a uma fantasia, ao folclore. Escritos de forma
distorcida da realidade. Por isso, o #abrilindígena propõe uma descolonização cotidiana
que envolve o reconhecimento da pluralidade, diversidade e identidade dos povos
originários no território brasileiro, assim como a erradicação de alguns termos
pejorativos, como "índio" e "tribo". A população indígena não é folclore, são pessoas que
ocupam cargos na política, cadeiras nas universidades e nos espaços da sociedade que
são negados historicamente a estes povos, como reprodução ainda do racismo estrutural
e da colonização. Os povos originários defendem a demarcação de suas terras, que são
violadas há gerações, e que vemos agora em 2021 o desmanche contínuo das Políticas
Públicas que assegurem essas fronteiras. Este território, para além da demarcação,
preserva a memória ancestral desses povos, que, através de sua cultura milenar,
preservam e mantêm os Direitos da Mãe Terra como nossa casa comum.
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CDDH REPUDIA DECLARAÇÕES DE EMPRESÁRIO A
RESPEITO DE FUNCIONÁRIOS COM CORONAVÍRUS
O CDDH grava vídeo em forma de repudio à declaração do empresário que citou ao
vivo, em um canal de comunicação alternativa da cidade, que seus funcionários, mesmo
positivados com COVID-19 trabalharam colocando em risco outras pessoas e que
forneceu medicamentos não comprovados como eficientes para o tratamento do novo
coronavírus.

Clique na foto para assistir ao vídeo

MEDALHA CHICO MENDES DE RESISTÊNCIA
No dia 01/04, a Medalha Chico Mendes de Resistência, oferecida pelo Grupo Tortura
Nunca Mais a militantes da ditadura, desaparecidos políticos e lutadores pelos direitos
humanos ocorreu virtualmente, desta vez, em momento de pandemia, homenageando a
FIOCRUZ - pela resistência de todos/as profissionais de saúde e pesquisadores, ao
Cacique Aritana Yawalapiti pela resistência dos povos indígenas e as redes de
Solidariedade das Favelas do Rio de Janeiro pela articulação e eficiência no
enfrentamento à pandemia da COVID-19 em seus territórios.
O CDDH e outras organizações são apoiadoras da Medalha Chico Mendes e
parabenizam o Grupo Tortura Nunca Mais/RJ pela iniciativa e pelo evento cercado de
força, de resistência e de emoção.
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LANÇAMENTO DO CURTA “SE EU MORRER”
No dia 1 de abril durante a Semana da Memória, Verdade e Justiça ocorreu o
lançamento do curta “Se eu morrer”, feito pelo produtor e roteirista Pedro Eiras. O filme
conta, a partir de testemunhos, a história de Inês Etienne Romeu, única sobrevivente da
Casa da Morte de Petrópolis, um dos principais centros clandestinos de tortura do país
durante a ditadura militar.

Clique na foto para assistir ao vídeo

REUNIÃO COM SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
A reunião foi mobilizada pela voluntária do CDDH, Flávia Xavier, partindo da
possibilidade de uma campanha de arrecadação de alimentos nos postos de vacinação
contra a COVID na Cidade. Rosane diz que de pronto iniciou a busca nesta perspectiva e
que a ASCOM já começou a campanha, mas que o que for arrecadado será distribuído
nos CRAS. Rosane disse que pode ser que a sobra de cestas seja dedicada a
organizações que já tenham esta atividade e que sejam cadastradas no Conselho de
Assistência. A distribuição descentralizada da secretaria ainda não foi amadurecida pela
equipe.
O CDDH tinha organizado uma pauta maior, mas como a voluntária solicitou apenas a
pauta sobre a campanha de arrecadação de alimentos, a secretária não teve tempo de
discutir os outros temas da pauta. Se comprometeu a marcar uma reunião para
discussão das outras pautas de assistência que o CDDH precisa discutir e aproveitou o
momento para falar da necessidade de uma formação com equipes de atendimento à
população em situação de rua, solicitando apoio do CDDH para esta formação. O CDDH
protocolou no dia seguinte, na Secretaria de Assistência, ofício com as pautas urgentes
para as demandas que chegam na instituição, formalizando o pedido de reunião com a
Secretária para estas outras questões, além da distribuição de cestas, já que a instituição
não trabalha somente na perspectiva da Assistência, mas na proposição e fortalecimento
de políticas públicas ampliadas e acessíveis às comunidades e indivíduos.
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REUNIÃO ABONG
No dia 06 de abril a ABONG/RJ se reuniu com as Associadas para discutir a
conjuntura nacional, especialmente o significado do atual cenário para as organizações.
As participantes colocaram suas frentes de luta para o enfrentamento à pandemia e
formas criativas e eficientes de atendimento e as perspectivas para este momento em
que o agravamento da pandemia já depois de tantos meses desgasta ainda mais a
equipe, reduz apoio e solidariedade e cansa as pessoas no sentido das medidas de
segurança e isolamento, já que outras prioridades chegam, como se alimentar. Foram
repassados os informes da reunião da Coordenação Nacional, as Campanhas Nacionais
da ABONG e a situação do Rio de Janeiro que tem um governo de anos, pautado nas
fraudes e na falta de organização e continuidade de políticas públicas, o que piora ainda
mais a situação das comunidades frentes à pandemia.

LIVE: ATÉ AONDE A DITADURA CIVIL MILITAR NOS
DEIXOU MARCAS
No dia 06/04 o CDDH Petrópolis promoveu um debate sobre ATÉ AONDE A
DITADURA CIVIL MILITAR NOS DEIXOU MARCAS. Para o debate contou com as
ilustres presenças da professora e historiadora Anita Prestes e do Professor e Filósofo
Leonardo Boff que relembraram momentos da ditadura, a situação do Brasil na época, o
que estava por trás do movimento e como tinha que ser o comportamento de quem era
contrário. Falaram das barbáries, da lei da anistia e de outros resquícios que até hoje
favorecem determinados grupos sociais que pedem o retorno deste regime que torturou,
matou, censurou e retirou direitos. O debate encerrou a semana pela Memória e Verdade,
mas a faixa contra a ditadura permanece na fachada do CDDH-Petrópolis para que não
se esqueça e que nunca mais aconteça!
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Clique na foto para assistir à gravação da live

CDDH VOLTA A REALIZAR PROJETO RESISTIR
REMOTAMENTE
O projeto Resistir retomou as atividades, de maneira virtual, nesta quarta-feira, dia
07/04. Como sempre, o tema do encontro foi tratado na hora, com os participantes, a
partir do que estava na roda, na mídia, ou trancado na garganta. Mesmo com o CDDH
tendo um encontro planejado para o dia seguinte sobre racismo, o grupo resolveu
discutir a questão do cabelo Black no BBB. Junto a esta discussão, chegaram outras,
como o fato da atriz e apresentadora Sônia Abrão ter feito uso de peruca Black sem
entender o significado deste símbolo para os afrodescendentes. Processos jurídicos
foram discutidos, inclusive um que a cantora "Ludmila" perdeu pelo juiz considerar a
expressão "cabelo de bombril" como comum dentro do vocabulário brasileiro, sem
expressão de racismo.
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REUNIÃO COM ANTT SOBRE MORADIAS DA BR 040
No dia 07/04, o CDDH participou de uma reunião online com a ANTT de Brasília, com
a presença também do Deputado Federal Vinicius Farah. Foi feito mais uma tentativa de
tentarmos paralisar os processos. Colocaram sobre a situação do contrato com a Concer,
que ainda acham que vão conseguir que eles saiam e a concessão passe pro DNIT.
Porém, não podendo estimar quando isso vai acontecer. Ficou encaminhado que a ANTT
vai marcar uma reunião com o DNIT e o CDDH pra falarmos das formas de avançar nos
estudos da regularização fundiária pra tentar uma solução definitiva para as famílias da
BR-040.

REUNIÃO FÓRUM DE MUDANÇAS CLIMATICAS
No dia 08 de abril, a equipe
do CDDH participou de mais
uma reunião virtual do Fórum de
Mudanças Climáticas e Justiça
Social.

FÓRUM CAPACITA: IMPLEMENTAÇÃO DO 5G NOS
MUNICÍPIOS
No dia 09/04 aconteceu de forma remota um Fórum de Capacitação sobre a
implementação do 5G nos municípios. O evento foi promovido pelo Fórum da Alerj de
Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio e contou com a participação de pessoas
bem influentes no meio tecnológico, como o presidente da Anatel.
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REUNIÃO DO CONSELHO DE CULTURA
No dia 12 de abril o CDDH participou da assembleia geral ordinária do CMC onde
foram debatidas diversas pautas relacionadas a eleição, votação de novos cargos e
posses de cadeiras na rede de pontos de cultura e a apresentação do Instituto Municipal
de Cultura. Também foram dados alguns informes sobre a audiência do IMC e o Fórum
Popular com o prefeito interino, sobre a visita da comissão de obras ao Teatro Dom
Pedro. Além disso, foi debatido durante um tempo sobre o novo edital do fundo de cultura
que sairá em breve e informes gerais sobre questões relacionadas à divulgação e
manutenção do portal Cultura Petrópolis. Foi de suma importância a participação de
pessoas da sociedade e instituições para acompanhar, apoiar e estar cientes das ações e
lutas culturais na cidade.

REUNIÃO COMISSÃO DIREITO E FISCALIZAÇÃO CMAS
No dia 13/04 o CDDH participou
da reunião da Comissão de
Fiscalização do CMAS. O objetivo
da reunião foi para analisar a
prorrogação de prazo da entrega
dos relatórios das instituições e
também que a entrega seja feita de
forma online, devido a Pandemia.
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DO
CDDH DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA

14

REUNIÃO COM DEFENSORIA PÚBLICA
O CDDH organizou uma reunião com o Defensor Público atuante nos núcleos cível e
família Dr. Marcílio . Levamos para o Defensor as demandas urgentes que temos recebido
em nossos atendimentos gerais como a dificuldade de agendamento de demandas
emergenciais com o Detran e a dificuldade de renovação das carteirinhas da SEAP. Além
disso, falamos também da situação dos moradores da BR 040. Dr. Marcílio ouviu nossas
demandas e se prontificou a ajudar na resolução oficiando os órgãos responsáveis e
tomando as medidas cabíveis.

BRINCADEIRA DE CRIANÇA
Agora a atividade de Brincadeira de Criança tem encontro 2x por semana, terças e
quintas, via plataforma Google Meet. Durante as atividades, as crianças sempre são
estimuladas a criar juntas, durante o mês de março elas trouxeram aplicativos infantis para
compartilhar aos colegas, como brincadeiras como Jogo de 7 Erros, Labirintos e Jogo da
Memória. É muito positivo observar as crianças sendo protagonistas das próprias
brincadeiras, com interação, comunicação e cooperação entre elas.
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TERÇAS JURÍDICAS DA ABONG - UM ANO DE IMPACTOS
DA COVID-19 NA GESTÃO DAS OSCS NO BRASIL
No dia 13 de abril a ABONG reuniu sua executiva e jurídico para uma discussão de
extrema urgência para a sociedade civil que é a situação das organizações da sociedade
civil e o impacto da COVID-19 na gestão destas organizações. A questão da demanda de
atendimentos, falta de recursos, falta de condições de trabalho, falta de condições de
cumprir com o pactuado em contratos de patrocínio, convênios e financiamentos, a
necessidade de reduzir gastos, a necessidade de buscar novos financiamentos dentro de
um cenário em que estão cada vez mais escassos estes financiamentos e outros problemas
foram tratados, inclusive a necessidade de organização documental e realização de
assembleias neste momento de pandemia. Cada dia fica mais claro que as situações de
emergência "caem no colo" das organizações da sociedade civil que se articulam e dão
soluções criativas e emergenciais àquilo que os governantes não conseguem enxergar a
curto prazo.

FORMAÇÃO MOVIMENTO CATÓLICOS PELO
CLIMA COM BASE NA LAUDATO SI
O Movimento Católicos Pelo Clima criaram uma forma de trabalhar a encíclica
Laudato Si a partir da formação de animadores. Membros da equipe do CDDH estão
participando da formação para atuar nas comunidades a partir da visão cristã de proteção
da natureza, das comunidades de vida e com reflexões que ultrapassam a rede da
religião, mas que perpassam a espiritualidade e a importância da manutenção da vida e
do equilíbrio. O Programa de Animadores Laudato Si' segue a metodologia “Ver/Escutar,
Julgar, Agir/celebrar”, conciliando o conhecimento científico, teológico, pastoral e de base
para analisar a crise socioambiental contemporânea e buscar soluções coletivas. Ao
concluir a fase teórica, o programa fornece o apoio e as ferramentas necessárias para que
os participantes possam elaborar um projeto final para colocar em prática os
ensinamentos do Papa Francisco na Encíclica Laudato Si'.
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REUNIÃO ORDINÁRIA CMAS
Participamos da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social. Foram
tratados os seguintes pontos de pauta: aprovação de Atas do CMAS; apresentação do
Plano de Ação do COVID-19, para reprogramação; discussão sobre as instituições que
receberão da Secretaria de Educação a distribuição da merenda, em tempo de pandemia;
discussão do funcionamento do SUAS, frente ao agravamento da pandemia do COVID19; discussão sobre a inclusão dos trabalhadores do SUAS, como prioridade no Plano
Municipal de vacinação contra o COVID-19.

CDDH GANHA PROGRAMA DE TV
O CDDH Petrópolis foi agraciado pela TVI, canal 17 de Petrópolis com um programa
semanal de 30 minutos, ao vivo, todas as quintas-feiras, das 14:30 às 15 horas. O
primeiro programa foi sobre o principal problema vivenciado pelo CDDH Petrópolis junto a
mais de 300 famílias que vivem às margens da BR-040 e que respondem a processos
judiciais que tem por objetivo a demolição de suas moradias sem qualquer direito.
Recebemos as moradoras da BR-040 Sueli e Adriana, que já receberam a ordem de
demolição de suas casas e sofrem diariamente com a possibilidade de não ter o teto para
viver a qualquer momento. A oportunidade de falar semanalmente sobre os problemas de
nossa sociedade e demonstrar o significado dos direitos humanos tão distorcido
atualmente na nossa sociedade e demonstrar que a luta pela defesa de direitos é
importante, urgente e necessária, especialmente para os que vivem às margens da
sociedade.
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SEMINÁRIO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA
BACIA DO PARAÍBA DO SUL
No dia 15 de março a equipe do CDDH participou da Reunião da Sociedade
Maranhense de Direitos para articulação com parceiros/as da Campanha Contra a
Grilagem, lançada em 12 de fevereiro de 2021.A reunião é um momento de aproximação
e diálogo sobre a campanha, com trocas de experiências dentro da temática da grilagem
de terras no Brasil. Além disso, é também um momento de adesão à campanha

REUNIÃO COM CDDH - BETIM
Os diretores e voluntários do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim/MG,
pediram uma reunião com a equipe do CDDH-Petrópolis por conhecer o trabalho
desenvolvido aqui na cidade, na região e a adesão a movimentos e articulações em todo o
país. A intenção era conhecer nossa forma de organização, de sustentabilidade, de
atuação em rede, de incidência política, de integração com as comunidades e de
comunicação interna. Foi um encontro de trocas, de aprendizado e de demonstrar os
desafios de manutenção de tantas ações em funcionamento com a escassez de recursos,
com equipe pequena e com a criminalização dos movimentos sociais e dos militantes de
direitos humanos. Será realizado outro encontro quando o CDDH de Betim contará sobre
suas ações. Aconteceram duas reuniões com a instituição durante o mês de abril, uma no
dia 15 e uma no dia 29, ambas muito produtivas.
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AUDIÊNCIA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CIDADANIA
LGBTGIA+ NO RJ
No dia 16 de abril a equipe do
CDDH acompanhou a Audiência
Políticas Públicas para cidadania
LGBTGIA+ no RJ pelo youtube.

LIVE MASSACRE DE ELDOLRADO DO CARAJÁS 25 ANOS
O Conselho Municipal de Cultura abriu um espaço extremamente importante para a
sociedade civil e interessados em conhecer melhor o formato deste conselho, suas
atribuições, formas de representação, recursos, entre outros detalhes na sexta-feira, dia
16/04. O encontro foi bastante interessante, esclarecedor e demonstrou a necessidade de
integração dos setores da sociedade civil para preenchimento de cadeiras de diversos
segmentos da cultura que não estão ocupadas no momento. Durante o Ato, também foi
lançada a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária (JURA), que prevê a
realização de plenárias virtuais em diversas instituições de ensino do país, debatendo a
atualidade da questão agrária brasileira e os desafios da luta pela terra.

ENTREVISTA COM MORADORES CASA AMARELA
No dia 19/04 o CDDH participou de uma visita na casa amarela junto com a Defensoria
Publica e a Ouvidoria da Defensoria Pública. O objetivo foi conversar com os sobre a
situação que esta o imóvel que eles estão morando, que hoje é objeto de uma ação
judicial.
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REUNIÃO COMDEMA
Foi realizada uma reunião extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente para
a aprovação da Regulamentação da Lei do Fundo Municipal de Meio Ambiente, que tem
que tem por finalidade a regulamentação, que é de mobilizar e gerir recursos para
financiamentos de planos, programas e projeto que visem o uso racional dos recursos
ambientais, para a melhoria da qualidade do meio ambiente, preservação de danos
ambientais e da promoção da educação ambiental. O documento original foi ajustado,
corrigido, discutido e posto ao amplo direito de participação entre os representantes do
governo, sociedade civil organizada e convidados. Após, o entendimento de todos os
pontos e ajustes, o Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade, pelos conselheiros do
COMDEMA, fixando o mínimo de 10% a ser repassado do ICMS Ecológico para o FMCA –
Fundo Municipal de Conservação Ambiental.

AÇÃO COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
No dia 19 de abril a equipe do CDDH realizou uma atividade de acolhimento a pessoas
em situação de rua, levando cobertores, alimentos, roupas e coletando informações sobre
sua manutenção nas ruas, desejos e possibilidades de atendimento. De Pedro do Rio ao
Alto da Serra, a equipe encontrou 46 pessoas nas ruas e muitas estavam sem cobertores
e com fome. Os biscoitos ofertados foram abertos e consumidos imediatamente por muitos
dos visitados. A proposta de abrigamento é recusada por muitos por diversos motivos
apresentados. Muitos estavam em grupos e alguns solitários, distantes e totalmente
desprotegidos. Além do lanche, de cobertores, calçados e achocolatados, a equipe levou
kit de higiene pessoal composto de pasta de dente, escova de dente, pente, sabonete,
desodorante, barbeador e uma garrafa para água (squeeze).
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LIVE DA CAMPANHA CONTRA A “LEI DO ESTADO
DEMOCRÁTICO”
O CDDH participou de uma live no dia 20 de abril contra tentativa do Congresso em
acelerar votação sem debate com população. O Projeto de Lei 6764/2002 tem sido
chamado de “Lei do Estado Democrático”, e ao tentar substituir a Lei de Segurança
Nacional, traz dispositivos preocupantes que podem dar espaço para que uma nova Lei
seja instrumentalizada para criminalização da ação de militantes e movimentos sociais.

REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DO GRUPO
PETRÓPOLIS SEM FOME
No dia 20/04 o CDDH participou de uma reunião para
organização do projeto Petrópolis Sem Fome. Analisando a
situação atual que passa o Município de Petrópolis neste
momento de Pandemia, esse projeto foi feito para arrecadar
alimentos, produtos de higiene, ração para animais e posterior
distribuição para quem necessita. O objetivo da reunião foi
colocar quais seriam os próximos passos do projeto,
arrecadação, logística, organização e como cada voluntário
poderia estar contribuindo.

REUNIÃO COMITÊ PIABANHA
O Comitê Piabanha se reuniu na terça-feira, dia 20/04 para discutir a pauta:Aprovação
das atas da 80ª Reunião Ordinária e da 21ª Reunião Extraordinária; Resolução para
alteração do Escritório de Projetos, ampliando o escopo de atuação; Mapeamento do
Vale das Videiras, desenvolvido pelo grupo da UERJ – Lab-UrBiS; Apresentação sobre o
andamento do monitoramento dos rios afluentes; Apresentação sobre o Relatório de
Cenário Ambiental da Região Hidrográfica IV; Definição de representante do Poder
Público no Diretório Colegiado; e como informes foram detalhadas as Reuniões com as
Prefeituras da RH-IV; a Divulgação PROTRATAR 2021 e as Intervenções nos rios
Cuiabá, Santo Antônio e Carvão.
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REUNIÃO REDE NUDEC - GRUPO GESTOR
No dia 21 de abril a equipe do CDDH participou de uma reunião virtual do grupo gestor
da rede NUDEC.

REUNIÃO DO CENSO POP RUA
No dia 22 de abril de 2021 a equipe do CDDH participou de mais uma reunião com a
rede pop rua para a realização do censo da população de rua.

REUNIÕES COM OS QUILOMBOS DA BOA ESPERANÇA E
TAPERA
Conversamos com as mulheres que são lideranças dos quilombos para falar do
Projeto Terra do Futuro. A intenção é que seja realizado um intercâmbio entre os dois
quilombos para troca de experiência, principalmente na agricultura. Falamos da
necessidade de adaptação do projeto por conta da pandemia e vamos continuar nossa
conversa para definir a partir das demandas da comunidades a melhor maneira para
execução do projeto.
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REUNIÃO REDE DE ARTICULAÇÃO SEMINÁRIO DE
SAÚDE MENTAL E DIREITOS HUMANOS
Na sexta feira (23), o CDDH participou de um encontro online entre advogados,
magistrados, representantes de instituições e afins para debater o tema "Políticas Públicas
em Saúde e Atuação do poder Judiciário". A reunião começou por volta das 18:40 com a
palavra do André Maia, representante do Instituto dos Magistrados do Brasil. Em seguida
a palavra foi passada para os demais participantes que faziam parte da mesa, dentre eles:
O Presidente da OABRJ, Luciano Bandeira; sua Vice presidente, Ana Tereza Basílio; o
Presidente da OAB subsede Petrópolis, Marcelo Schaefer; o Desembargador, André
Fontes e o Secretário de Saúde do Estado, Carlos Chaves. Após as saudações iniciais,
deu-se início a discussão com o André Fontes, que destacou a importância da temática,
lembrou que o assunto é de interesse público e ressaltou a importância da participação de
todos ali presentes, sobretudo dos representantes da Ordem dos Advogados Brasileiros e
dos representantes dos Magistrados Brasileiros, uma vez que esse diálogo se apresenta
como necessário para que haja uma atuação mais eficaz e unificada do judiciário no
cenário da saúde pública. Mais adiante, o magistrado Vitor Lima trouxe a contribuição
basilar para para fomentar a discussão, onde falou principalmente da diferença da moral,
ética e direito e reforçou sobre a importância do Judiciário atuar com base na ideia de
positivismo jurídico. Trouxe também a diferenciação que, segundo ele, é importante de se
fazer entre direito à saúde e direito da saúde, e encerrou sua fala decorrendo sobre o
controle de legalidade e segurança em saúde pública. Uma das últimas pessoas a falar foi
o Secretário de Saúde do Estado, Carlos Chaves, que descreveu um pouco das
dificuldades e desafios de se estar a frente da secretaria de saúde em tempo de pandemia
pelo COVID-19, tendo em vista a situação de calamidade em que a mesma se encontrava
e terminou seu pronunciamento reforçando seu compromisso para levar, da melhor forma
possível, seu mandato. O encontro terminou com a promessa entre o poder Judiciário e a
secretária de saúde do Estado de atuar de forma mais unificada na tomada de decisões
sobre a questão da saúde pública no Estado do Rio
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LANÇAMENTO VIRTUAL DO FÓRUM MUNDIAL
JUSTIÇA E DEMOCRACIA
No dia 23 de abril a equipe do CDDH acompanhou pelo Youtube o lançamento virtual
do Fórum Mundial de Justiça e Democracia.

REUNIÃO COM A FIOCRUZ
No dia 23 de abril a equipe do
CDDH em conjunto com a diretoria da
instituição participaram de uma
reunião virtual com representantes da
Fiocruz Petrópolis, a Fiocruz propôs
uma parceria entre as duas
instituições.
Serão
feitas
mais
reuniões para formular a parceria e
como ela se dará.
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POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E ATUAÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO
No dia 23 de abril a equipe do CDDH participou do diálogo virtual promovido pela
OAB-RJ sobre a questão de políticas públicas em saúde e a atuação do poder
judiciário.

REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DO OSWALDO CRUZ
No dia 24 de abril foi feita uma reunião virtual com Reinaldo, representante da
Associação de moradores da comunidade Oswaldo Cruz. A proposta da reunião foi
ouvir as demandas da comunidade e ver como o CDDH pode contribuir em relação a
elas.
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS
No dia 24 de abril aconteceu a reunião virtual do Conselho Municipal de Saúde de
Petrópolis, foram falados sobre os principais questionamentos em relação a saúde em
Petrópolis, principalmente sobre a vacinação no município.

REUNIÃO CMDCA
No dia 26 de abril aconteceu mais uma reunião do Conselho Municipal da Criança e
do Adolescente. A reunião aconteceu de forma virtual e teve como principal pauta a
questão do retorno às aulas presenciais no município de Petrópolis.

REUNIÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
No dia 26 de abril a equipe do CDDH participou de mais
uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança de
forma virtual. Foram falados sobre diversos tópicos em
relação às forças de segurança da cidade.
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REUNIÃO REDE POP RUA
No dia 27 de abril a equipe do
CDDH participou de mais uma
reunião da Rede Pop Rua
Petrópolis. Foram falados sobre
diversos tópicos, mas o mais
discutido
foi
o
Censo
da
População em situação de rua de
2021, o qual a nossa equipe está
contribuindo na formulação.

DOAÇÃO DE 2 FOGÕES PARA O CENTRO POP
No dia 27 de abril nossa equipe levou até o Centro Pop uma doação de dois fogões.
Os fogões foram doados para o CDDH para que fossem encaminhados para alguém ou
alguma instituição que precisasse.

DOAÇÃO DE PÃES - PADARIA FILONE
No dia 27 de abril a Padaria Filone
doou mais uma grande quantidade de
pães artesanais para o CDDH Petrópolis,
os pães foram encaminhados para as
comunidades em que o CDDH atua e
foram distribuídos aos moradores.
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REUNIÃO GRUPO PRO MEMORIAL
O CDDH participou de mais uma reunião do Grupo Pré-Memorial no dia 27 de abril.

GRUPO NO WHATSAPP - OPORTUNIDADES DE
EMPREGO E ESTUDO EM PETRÓPOLIS
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 5 grupos totalizando cerca de 1200
membros, número que demonstra como o
desemprego no Brasil está altíssimo e o
desespero
das
pessoas
para
conseguirem
uma
recolocação
no
mercado de trabalho.. Para entrar no
grupo basta clicar na imagem ao lado!
Clique para entrar no grupo!

REUNIÃO FMCJS
No dia 28 de abril aconteceu mais uma reunião do Fórum
de Mudanças Climáticas e Justiça Social, o qual o CDDH
faz parte. A reunião do dia 28 foi uma formação para os
participantes do Fórum.
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VISITA ITERJ NA VILA SÃO FRANCISCO
O ITERJ e o Governo do Estado realizaram uma visita nas comunidades de Petrópolis
que fazem parte do mapeamento das regularizações fundiárias que já estão com
processo aberto no ITERJ. Fomos convidados pela liderança comunitária Dona Vera
para acompanhar a visita e passamos para os órgãos presentes a situação da
Comunidade com relação ao estudos feitos em parceria com a ANTT para redução da
faixa de domínio e também sobre as Ações Demolitórias. Bernardo Rossi, representante
do Estado, firmou o compromisso de retomar os estudos para regularização da
comunidade através de uma reunião que vai convocar com os órgãos envolvidos e o
CDDH.

PLENARIA COMITÊ DE DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS
No dia 29 de abril aconteceu de forma virtual a Plenária do Comitê de Defensores de
Direitos Humanos, nossa equipe participou da Plenária.

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA ABONG-RIO
No dia 29 de abril aconteceu a
reunião mensal da coordenação
da ABONG-RIO, mais uma vez de
forma virtual. O CDDH como parte
da coordenação, participou da
reunião.
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REUNIÃO DE FORMAÇÃO DAS COMUNIDADES
Aconteceu mais uma reunião de formação de nossas comunidades, através do
aplicativo meet. Contamos com a presença de lideranças das Comunidades São João
Batista, Vila São José, Manoel Torres, além de lideranças representantes do COPIR. O
tema debatido nessa semana foi a pandemia nas comunidades. Os participantes
questionaram o retorno das aulas, a falta de assistência às crianças que estão em casa e
a falta de transparência na gestão das verbas da educação. Após intenso debate foi
encaminhado o envio de um ofício que será construído pelas lideranças para a Prefeitura
para solicitar um esclarecimento sobre essas questões. No próximo encontro
retomaremos esse encaminhamento antes da discussão do próximo tema.

ATIVIDADES COM OS JOVENS
No mês de abril trabalhamos alguns temas com os jovens que passaram pelos
tópicos do meio ambiente e as questões agrícolas, agroecologia e a importância
dos pequenos agricultores; o impacto que os agrotóxicos tem nos alimentos e na
vida das pessoas que os consomem a médio e longo prazo. Falamos também
sobre os lixos que são produzidos cotidianamente com o documentário “lixo
extraordinário”, lincando com a importância da consciência e prática da
preservação ambiental, assim como da reciclagem para o meio ambiente e a
sociedade como um todo. Discutimos também a questão do trabalho e sua relação
com os Direitos Humanos, criando um espaço para que os jovens pudessem refletir
um pouco sobre as profissões que tinham em mente para o futuro. Nesse mês
também tivemos um momento de avaliação do projeto como todo e da implicação
que os mesmos tiveram nas oficinas semanais. Na segunda metade do mês de
abril demos início a uma nova turma de jovens, onde começamos a trabalhar com
eles a questão da consciência de grupo, participação e cooperação entre si.
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LIVE DIA DO TRABALHADOR
A equipe do CDDH foi convidada pela UJS-Petrópolis a participar de uma live no dia
30 de abril por conta do Dia do Trabalhador (1 de maio). A discussão foi sobre
trabalhadores do direito na luta pela preservação da vida e das conquistas, e para
representar o CDDH participaram Daniele Linden e Flávia Valadares, ambas advogadas
do CDDH Petrópolis.
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PROGRAMAS DO CDDH NO MÊS DE ABRIL
A partir do dia 15 de abril o CDDH começou a apresentar um programa na TVI
Petrópolis toda quinta-feira às 14:30h. O programa pode ser assistido pelo canal 17 ou
pelo facebook da TVI Petrópolis. Além disso, todos os programas são gravados e
postados no Youtube do CDDH. Clique nas fotos para ser redirecionado ao nosso
youtube e assistir ao programa desejado.
15/04 - SITUAÇÃO DAS FAMÍLIAS DA BR-040

22/04 - A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

29/04 - A DIFICULDADE DO ARTISTA PETROPOLITANO DURANTE A PANDEMIA
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PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E O
ISOLAMENTO SOCIAL
A partir do dia 17/03/2020:
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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.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS:
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 1300 famílias já foram contempladas! Nos ajude a ajudar mais famílias

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

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

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!
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CANTINHO DA POESIA
Os desafios do professor em tempos de
pandemia e a importância do autocuidado
Tem uma íntima ligação
Do que o professor sente
Com o momento que vivemos,
Pois é tudo diferente.
Em tempos de pandemia,
Que abalam a nossa alegria,
Tudo ocorreu de repente.

Estimado professor,
Adorável professora:
Vocês são a esperança
De uma nação promissora,
Depositando uma semente,
Crendo muito firmemente
Na escola transformadora.

Com o socioemocional
Quase sempre revirado,
O valente educador
Tem ficado atribulado.
Tem feito de tudo um pouco,
Tem vivido no sufoco,
E muitas vezes, calado.

Já dão o melhor que podem;
Não se cobrem em demasia,
Preservem a boa saúde,
A paz e a harmonia;
Se liguem ao que faz bem,
Dividam com os que não têm,
Sua gentil alegria.

Cobranças de toda parte
Se dirigem ao professor,
Que com a cabeça erguida
Demonstra o seu valor.
Nunca se dá por vencido;
É ousado e atrevido,
É, de fato, um sonhador.

Que tal pedir uma pizza?
Para a mãe telefonar?
Jogar bola com o filho?
Com a família almoçar?
Dar umas boas pedaladas,
Acabar-se em risadas,
E no quintal passear?

A aula foi transferida
Para a sala de estar.
O modelo agora é outro,
Tivemos que adaptar:
Por vezes, aulas gravadas,
Remotas, mas planejadas;
Outras formas de ensinar.

Que tal cozinhar um pouco,
Testar aquela receita?
Ler um livro especial,
E tudo o que se aproveita?
Curtir o sol despontando
Olhar crianças brincando?
Como a gente se deleita!!
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Coisas legais pra fazer,
E que não nos custam nada:
Assistir aquela série,
Há muito tempo esperada;
Abraçar o seu benzinho,
Dar e receber carinho,
De uma forma emocionada.
Viva, viva todos os professores
e professoras desta grande
nação!!!

- Prof. José Gilson Lopes Franco
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CANTINHO DA HISTÓRIA - MAIO
1 DE MAIO
1889 - O Dia do Trabalho foi criado em 1889 por um Congresso Socialista realizado em Paris. A data foi
escolhida em homenagem à greve geral que aconteceu em 1º de maio de 1886 em Chicago, principal centro
industrial da época. Os trabalhadores protestavam contra as condições desumanas de trabalho.
1931 - O edifício Empire State, com 104 andares, é inaugurado em Nova York. Ele é considerado o mais alto
do mundo durante muitos anos.
1940 - A lei do salário-mínimo é anunciada no Brasil. O país foi dividido em regiões para que o salário fosse
fixado de acordo com a produção e a necessidade de cada região.
1994 - Morre Ayrton Senna, piloto brasileiro de Fórmula 1. O acidente aconteceu na 6ª volta do GP de Ímola.
Senna estava liderando a corrida com 0,675s na frente do Benetton de Michael Schumacher. Ayrton bateu na
curva Tamburello e veio a falecer logo em seguida.

3 DE MAIO
1992 - Quatro policiais que haviam espancado um negro são absolvidos pela Justiça norte-americana,
causando três dias de revoltas em Los Angeles e em outras cidades dos Estados Unidos. No episódio, 58
pessoas morreram.

8 DE MAIO
1984 - A URSS se nega a participar dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Treze países seguem seu
exemplo.

9 DE MAIO
1967 - Cassius Clay, conhecido como Mohamed Alí, perde o seu título de campeão mundial de boxe nos
Estados Unidos, por se negar a prestar serviço militar com risco de ir ao Vietnã.

10 DE MAIO
1994 - Nelson Mandela assume a presidência da África Sul. É o primeiro negro da história a assumir o cargo
do país.

11 DE MAIO
1949 - Israel é admitida pela ONU.
1998 - A Índia realiza três testes atômicos subterrâneos no deserto de Rajasthan, produzindo uma revolta
internacional. Com as explosões, o país passou a integrar o grupo das potências nucleares declaradas do
mundo.

13 DE MAIO
1888 - Sancionada a lei Áurea que, assinada pela princesa Isabel, termina com a escravidão no Brasil.

14 DE MAIO
1897 - O físico e inventor italiano Guglielmo Marconi faz a primeira transmissão de rádio da história.
1955 - O Pacto de Varsóvia é criado por oito países do Leste Europeu (Albânia, Bulgária, Checoslováquia,
Hungria, Polônia, Romênia, URSS e República Democrática Alemã), assim como o Oeste Europeu criou a
OTAN.
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16 DE MAIO
1929 - Primeira entrega de prêmios anuais concedidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas
de Hollywood. O prêmio foi uma estatueta banhada em ouro, que depois foi chamada de Oscar.
2004 - No dia 16 de maio, o Estado americano de Massachusetts se tornou o primeiro a permitir o casamento
legal entre pessoas do mesmo sexo.

17 DE MAIO
2000 - Os cientistas Luc Montagnier e Robert Gallo recebem o Prêmio Príncipe de Austúrias de Investigação
Científica e Técnica 2000 por seu descobrimento do vírus da AIDS.

20 DE MAIO
1940 - Entra em funcionamento o campo de concentração nazista de Auschwitz.

21 DE MAIO
1919 - A Câmara de Representantes norte-americanos autoriza o voto feminino.

23 DE MAIO
1908 - Os irmãos Wright apresentam seu artefato voador no escritório de patentes norte-americano. Em
1903, Orville Wright teria conseguido realizar o primeiro voo com um aeroplano mais pesado do que o ar, o
Flyer 1.

24 DE MAIO
1883 - Inauguração oficial da ponte do Brooklin, a primeira construída com cabos de aço, por John e
Washington Roebling.

27 DE MAIO
1895 - Oscar Wilde é condenado a dois anos de prisão com trabalhos forçados ao ser considerado culpado
por práticas homossexuais.

30 DE MAIO
1431 - Filha de camponeses, Joana D’arc, se dizia inspirada por Deus. Contribuiu de forma decisiva,
mudando o rumo da Guerra dos Cem Anos, entre França e Inglaterra. Os ingleses a condenaram à morte na
fogueira, sob a acusação de bruxaria. No mesmo dia (30/05), em 1920, foi canonizada pela Igreja.

SE INSCREVA NO NOSSO CANAL NO YOUTUBE:

Clique aqui!

www.instagram.com/cddh_petropolis
www.facebook.com/cddhpetropolis
www.cddh.org.br
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