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DEZ ANOS APÓS A TRAGÉDIA SOCIOAMBIENTAL QUE AFETOU
VÁRIOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA, A TRAGÉDIA NA
VIDA DOS ATINGIDOS CONTINUA
Madame Machado é pertinho do Vale do Cuiabá, em Petrópolis. Na noite que antecedeu a
madrugada de desespero, morte, dor e perdas, a equipe do projeto de Assessoria Jurídica do
CDDH estava no Centro Comunitário de Madame Machado, junto aos moradores, discutindo a
regularização fundiária da Comunidade.
No Vale do Cuiabá, também com o apoio do CDDH, havia um conjunto habitacional de 24
casas, construídas pelo regime de mutirão.
A noite foi de horror em toda a cidade, mas não podíamos imaginar o que nos esperava na
sede da instituição no dia seguinte. Já bem cedo, jornais do país inteiro noticiavam a tragédia.
Muito sofrimento nos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, São José do Vale do
Rio Preto, Areal e ainda outros em menor proporção. Nestes, imagens da situação que circulavam
na TV e pela internet não traziam nem uma noção da realidade. Nossa equipe, junto à Secretaria
de Trabalho, Assistência Social e Cidadania, na época, foram os primeiros a conseguir chegar a
algumas comunidades. Em outras era impossível. Impossível até para equipes de resgate que se
mobilizaram no socorro. Bombeiros e socorristas que estavam de folga se juntaram aos demais
no dia, na tentativa de fazer o seu melhor. Mas as pessoas sumiram. As casas sumiram. Os Rios
mudaram de lugar. O cenário era... lama e destroços. Destroços de coisas que nem se conseguia
identificar.
Com muita dificuldade, os moradores foram sendo retirados, relatando a situação de
desespero e dor. Muitos choravam a perda do que tinham construído com suor, de suas
lembranças, de seus documentos, de coisas de valor inestimável para sua existência. Muitos
choravam a morte de entes queridos que não tinham a menor ideia de onde encontrar. Todos
relatavam os gritos da noite de horror. Todos relatavam a sensação de não terem cumprido com o
dever de salvar outros. –“Tudo escuro. A gente escutava gritos. Queria ajudar, mas não tinha
como saber onde e tinha também o medo de não conseguir local pra se segurar de novo!”.
Impotência. Sofrimento.
Muitas organizações se juntaram para ajudar. Muitos cadastros. Muitas frentes. Vários atores
do poder público. Ninguém sabia pra que lado correr. Faltava documento e as informações eram
estranhamente confusas. As famílias se cadastravam em tudo o que aparecia. Mas, depois de
passado certo tempo, verificaram que nos cadastros principais, seus nomes não estavam. Na
doação de eletrodomésticos e de uma quantia de dinheiro dedicada pela prefeitura de Petrópolis,
a confusão foi absurda. Algumas famílias cadastradas duas vezes, com o cadastro efetuado por
dois membros. Outras não cadastradas. Muitas denúncias. Até água tinha denúncia de
desaparecer.
A Comunidade do Borges, que vivia na beira de trás do terreno dos Cápoa, com autorização
deles, ficaram sem comunicação, sem nada, sem alimento, sem acesso, sem nada... 17 dias!
Seus relatos são de doer. Alguns ainda estão por lá, com medo do rio, com medo da encosta.
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Depois, chegam as promessas, para todos, de todos os municípios. O INEA vinha com o
mesmo discurso de garantir o direito à moradia a todos. Deu 03 alternativas. Os moradores das
regiões afetadas, que viviam em contato com a Terra, com a plantação, com animais de
estimação, claro, optaram pela indenização ou compra assistida para que pudessem tentar a
reconstrução de suas vidas novamente, dentro daquilo que consideravam sua maneira de viver.
Alguns, mais abastados, mais influentes, receberam rapidamente suas indenizações e
conseguiram sua retomada. Os mais pobres, já antes precarizados pelas políticas públicas,
continuaram aguardando. Recebendo o aluguel social (política emergencial transformada em
permanente) que favorece a especulação imobiliária na cidade, chegou a parte das famílias que
tinham ainda que dispender de recursos da renda familiar para complementar o valor de imóveis
em condições precárias, sem o adequado atendimento às suas necessidades.
Para todas as
cidades, chegou a solução do governo Federal “Minha casa, Minha Vida”. Em Nova Friburgo, a
primeira cidade a receber as unidades, já em 2013, foram entregues 460 unidades habitacionais.
Depois foram construídas mais de 1000 e o impacto dessas moradias
em um bairro causou, de início, enorme transtorno. As famílias que receberam as unidades, não
tinham mais que conviver apenas com os traumas da tragédia, mas também com a sua
adequação a um outro formato de vida, imposto pela política pública, sem alternativa.
O mesmo aconteceu em Teresópolis com o início da ocupação do Ermitage em 2016, este,
construído às margens da cidade, isolados.
Petrópolis foi o último. Não contemplou apenas as vítimas da tragédia de 2011, mas famílias
que aguardavam desde 1982 por unidades habitacionais. No Vicenzo Rivetti, em março de 2020
(junto com a pandemia) os moradores começaram a ocupação sem uma série de necessidades
estruturais garantidas. Nos apartamentos ainda são constantes os problemas de energia elétrica
mal instalada, vazamentos, falta de acabamento.
O governo (ah! O Governo!) Vive fazendo homenagens e promessas. Políticos vivem
representando as comunidades, se autoproclamando e aproveitando a tragédia para aumentar
seu protagonismo, retirando as comunidades de seu espaço de luta e de fala. Déficit Habitacional
e tragédias são pratos feitos para promessas políticas nas cidades serranas e sempre serão
porque não se tem proposta política para solucionar ou minimizar os problemas.
E quem não foi para estes conjuntos? Quem não aceitou viver em caixinhas amontoadas e
ter sua forma de vida totalmente alterada sem poder plantar, colher, criar animais; continua sua
caminhada... recebendo o aluguel social, completando o valor do aluguel social, deixando de lado
outras necessidades da família, lembrando da noite da tragédia e da vida que tinham
antes, junto a vizinhos queridos, sossegados em suas casinhas bem organizadas, cercada de
suas plantas e animais domésticos, podendo consultar fotos do passado relembrando o momento
em que tinham sido tiradas. Lembrando ainda, dos gritos que não puderam ajudar, dos amigos e
parentes que não puderam velar, das lembranças valiosas que não puderam recuperar. E, no
aguardo... porque ainda lhes permanece a esperança da justiça divina!

CARLA DE CARVALHO
COORDENAÇÃO CDDH-PETRÓPOLIS
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CDDH ACOMPANHA REDE DE TV EM VISITA ÀS COMUNIDADES
ATINGIDAS PELA TRAGÉDIA DE 2011
A partir de demanda da Rede Record de TV que preparou um pequeno documentário
para demonstrar como estão as famílias vítimas das tragédias da Região Serrana em
2011, a equipe do CDDH levou a equipe da Record até a comunidade do Borges, no
Vale do Cuiabá, para entrevistar a Maria Angélica, moradora da comunidade que,
embora tenha sido atingida pela tragédia, até o momento não conseguiu aluguel social e
nem outra unidade habitacional. Seus vizinhos foram contemplados com unidades
habitacionais no Vicenzo Rivetti e ela continua convivendo com o medo do Rio, da
encosta e de qualquer ameaça de chuva que possa estar chegando. No momento da
gravação, trovões, relâmpagos e a ameaça de chuvas amedronta a equipe e emociona
Angélica, que, isolada, não tem a quem recorrer, a não ser em suas orações

REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
A reunião foi realizada cumprindo agenda do
Conselho Municipal de Cultura, mas foi bastante
importante para que os membros do Conselho e
trabalhadores da Cultura pudessem conhecer e
conversar com os novos representantes do Poder
Municipal indicados pelo Prefeito Interino Hingo
Hammes. As discussões ficaram baseadas nos Editais
que foram lançados no final de 2020 para contemplar os
trabalhadores da Cultura extremamente prejudicados
durante a pandemia do novo corona vírus. Foram
discutidas questões práticas e burocráticas para
recebimento de recursos, envio e publicação de materiais
e também a perspectiva da equipe para dar conta das
demandas do Conselho.
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CDDH ACOMPANHA MANIFESTAÇÃO TERESÓPOLIS SOBRE
AS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA TRAGÉDIA DE 2011
No dia 12 de janeiro, o CDDH participou de uma manifestação junto com vítimas da
catástrofe e instituições parceiras. A manifestação ocorreu em Teresópolis perto de uma
ponte que foi muito afetada na época da tragédia. Flores foram deixadas no local e
balões brancos soltos em homenagem aos que se foram.

RODA DE CONVERSA: REDE DE COMUNIDADES RESILIENTES
No dia 12 de janeiro a equipe do CDDH
participou de uma roda de conversa online
para lançamento do artigo internacional
sobre a história de formação do NUDEC
(Núcleo de Defesa Civil) Vale do Cuiabá e
Adjacências em Petrópolis. Na roda de
conversa foram compartilhadas histórias de
resiliência e superação após o desastre de
2011 na região serrana do RJ.

REUNIÃO DE EQUIPE, AVALIAÇÃO DE 2020 E
PLANEJAMENTO 2021
No dia 13 de janeiro a equipe do
CDDH realizou uma reunião interna
online para avaliação do trabalho da
instituição em 2020 e planejar
atividades e ações em 2021.
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REUNIÃO COM VEREADOR YURI MOURA
O Vereador Yuri Moura convidou o CDDH para uma reunião na Câmara de
Vereadores onde se colocou à disposição das demandas da instituição por já
conhecer nosso trabalho e a luta de algumas das comunidades assessoradas pelo
CDDH. Compartilhou um pouco de seus planos pro mandato, e pensamos em
como poderia auxiliar nas demandas da Comunidade e da Instituição. Fizemos um
canal para encaminharmos as questões de saúde atendidas pelo CDDH através do
atendimento geral e que não são atendidas pelo poder Executivo.

REUNIÃO COM COMUNIDADE QUILOMBO DA TAPERA
No dia 20 de janeiro, o CDDH se reuniu com representantes da associação
de moradores da comunidade Quilombo da Tapera. Encontro que discutimos
sobre a próxima eleição para composição da diretoria e possibilidade da
alteração estatutária.
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REUNIÃO COM A COMUNIDADE VILA POPULAR
No dia 21 de janeiro a equipe do CDDH fez uma video chamada para dar
continuidade aos acompanhamentos da regularização do fornecimento de energia elétrica
na Comunidade. Com a finalização dessas pendências, a Comunidade dá mais um passo
para a regularização fundiária.

REUNIÃO COM FAZENDA VIRA MUNDO
Dois membros da Fazenda Vira Mundo fizeram uma visita ao CDDH para conhecer o
trabalho da instituição, contar um pouco do seu trabalho com crianças na Fazenda, e
propor uma parceria entre as duas instituições para o trabalho com jovens. Iremos
agendar uma visita para pensarmos juntos uma forma de parceria para o trabalho com
nossos jovens.

8

REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO GLOBAL PARA RESILIÊNCIA,
REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES E PELO MEIO AMBIENTE
No dia 22 de janeiro, a equipe do CDDH realizou reunião virtual com os membros da
Associação Global para Resiliência, Redução do Risco de Desastres e pelo Meio
Ambiente, uma OSC recém criada em Petrópolis. A iniciativa da organização é unir a
sociedade civil, governos e empresas no incentivo à utilização de práticas sustentáveis e
inovadoras em benefício do desenvolvimento comunitário, segurança e integração com o
meio-ambiente. Nesta perspectiva, contataram o CDDH, que tem vínculo com
comunidades de Petrópolis para o desenvolvimento de projetos de monitoramento
ambiental, adaptação e preparação para eventos climáticos e desenvolvimento social a
partir do turismo de base comunitária para Petrópolis e outras regiões do estado do Rio
de Janeiro. O CDDH informou sobre as frentes já existentes nesta perspectiva como o
NUDEC, Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social, Comitê de Bacias do
Piabanha, APA-Petrópolis, Conselho Municipal de Meio Ambiente e outras organizações
e convidou estes membros a se juntarem a essas forças já existentes no mesmo
objetivo.

REUNIÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Reunião realizada com a participação dos órgãos de segurança que atuam no
município de Petrópolis, secretarias do Município e a sociedade civil. Foram levantados
assuntos sobre a população em situação de rua que estavam no viaduto de Itaipava e
na Praça de Correas. A representante da secretaria de assistência disse que iria
organizar uma abordagem para conversar com as pessoas que estao nesse local.
Levantaram também sobre a preocupação da finalização do processo de concessão da
Concer sobre a Rodovia BR-040.
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QUE HAJA UMA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS
DOS RIOS
Reconhecendo os rios como mecanismos fundamentais para a manutenção da vida e de
todas as espécies da comunidade de vida, o debate do Fórum Social Mundial no dia 26/01,
às 10 horas, trouxe o debate de como se conseguir fazer com que os rios e toda essa fonte
de vida seja respeitada em sua dignidade, diversidade. A questão dos mananciais, bacias e
a poluição também foram discutidas no evento.

CARTA DA TERRA NO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
No dia 26/01, também como atividade do Fórum Social Mundial, o CDDH também
prestigiou o debate sobre a atualidade da Carta da Terra no momento da crise civilizatória
e demais crises que o planeta vive. Vários palestrantes falaram sobre o importante
documento da Carta da Terra que contempla toda a Gaia e cadeia de vida, que é
interdependente e que não pode viver em desequilíbrio. O CDDH tem o texto da Carta da
Terra no site da instituição e utiliza o documento como base orientadora em todas as
atividades desenvolvidas discutindo consumo consciente, respeito à comunidade de vida
e a preservação dos meios naturais.
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PROTOCOLO PARA ATENDIMENTOS PELA EQUIPE DO CDDH
DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA

11

REUNIÃO DO COLETIVO MULHERES PELO IMPEACHMENT
No dia 26/01, um grupo de mulheres progressistas da cidade de Petrópolis se reuniu a
partir da necessidade de se tomar alguma atitude contra o programa de genocídio,
negligência e crueldade imposto pelo governo Bolsonaro especialmente aos menos
favorecidos. A questão da pandemia não é argumento para tanta crueldade demonstrada
por nosso líder de estado, que ameaça a vida, a autonomia das instituições, os três
poderes e principalmente a democracia. O negacionismo comandado pelo Presidente do
Brasil chega a cruzar mais de 220 mil mortes e milhões de infectados. Chega a negligenciar
a questão de tal forma que falta o oxigênio aos pacientes em estado grave, mesmo com o
aviso antecipado da tragédia ao Ministério da Saúde, cujo ministro segue à risca os mandos
do Capitão. Com várias propostas e com a necessidade de agregar mais mulheres ao
grupo, foi marcada reunião de trabalho na terça, dia 02/02, no mesmo horário, por
plataforma que será veiculada no grupo de whatsap que reúne as militantes.

BRINCADEIRA DE CRIANÇA
No mês de janeiro demos continuidade em
janeiro à atividade Brincadeira de Criança. Os
encontros são semanais de forma virtual, com
diferentes brincadeiras. Uma das atividades
escolhidas foi a história coletiva, em que as
crianças são estimuladas a criar juntas, o que teve
uma boa repercussão durante o processo criativo.
Ainda que seja de forma online, a interação com as
crianças têm acontecido a partir das brincadeiras
que elas propõem, estimulando assim, a
comunicação e a cooperação entre elas. Damos
preferência para que, no final de cada encontro, as
crianças tragam as atividades da próxima semana.
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CDDH NO FSM – FLORESCER E RESISTIR: JOVENS
DESCOBRINDO DIREITOS A PARTIR DO AFETO
No dia 27 de Janeiro o CDDH participou do
Fórum Social Mundial com uma roda de
conversa chamada “FLORESCER E RESISTIR:
JOVENS
DESCOBRINDO
DIREITOS
A
PARTIR DO AFETO.” a provocação teve a
intenção de compartilhar as vivências que se
tem através dos projetos Florescer e Resistir,
executados pelo CDDH nas comunidades e
sede da instituição e contar sobre como a
educação popular pode afetar de diferentes
formas formas a vida das crianças e
adolescentes com os quais o CDDH
compartilhar.

REUNIÃO MORADORES CASA AMARELA
No dia 27 de janeiro, o
CDDH esteve com o Centro Pop
na casa amarela, localizada no
Quissamã. O objetivo deste
encontro foi para conversar com
os moradores sobre assuntos
que envolve aquela moradia.

LIVE 39 ANOS MNDH
O Movimento Nacional dos Direitos Humanos completou 39 anos e realizou uma live
de comemoração. A conversa foi mediada por Paulo Cesar Carbonari. Foi feita a leitura
da Carta de Princípios do MNDH e se iniciou uma conversa sobre a defesa dos direitos
humanos nos dias atuais. Foi falado sobre a necessidade de uma rede de luta por
território em âmbito nacional, das dificuldades financeiras que o movimento enfrenta
desde seu surgimento e também da necessidade de reacender a luta por direitos
humanos.

13

CDDH NO FSM – MORADIA E DIREITO À TERRA
O CDDH realizou uma apresentação no Fórum Social Mundial falando do seu
trabalho na luta por moradia. Foi feito um panorama da luta de cada comunidade e das
estratégias usadas pela Instituição em cada uma delas. Continuamos sonhando com o
dia em que essas famílias não precisarão lutar por um direito fundamental, mas
enquanto viverem na incerteza, nossa instituição continuará atuando junto delas.
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FMCJS NO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL – A NATUREZA TEM
DIREITOS, FUNDAMENTOS PARA UMA TRANSIÇÃO
PARADIGMÁTICA
No FSM, o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social esteve na mediação de
uma roda de conversa latinoamericana direcionada a uma reflexão sobre o Bem Viver e
aos Direitos da Natureza, a partir dos diversos saberes e povos existentes que auxiliam
nessa transição a uma sociedade mais justa e igualitária. Foi dada a importância sobre o
reconhecimento da Mãe Terra, para que a humanidade possa ter um olhar de cuidado e
preservação, além do cuidado e preservação, também, dos povos originários que cuidam
e preservam a vida em harmonia com a Natureza como fundamento e valor, e que hoje
sofrem com o “progresso” e a urbanização.

REUNIÃO CENSO POP RUA
A reunião foi para verificar se foi possível o preenchimento
dos questionários do Censo pelos equipamentos
responsáveis. Todos os responsáveis disseram que sim. NIS
também colocou que foi possível e pediu que mais uma
semana para finalizar. Foi colocado que a partir da primeira
semana de fevereiro, o CDDH estará recolhendo essas fichas
para sistematizar e organizar para publicação. Nossa equipe
irá atualizar a planilha do drive que foi compartilhada com
todos, colocando todas as informações do questionário na
planilha para posteriormente construir o censo.
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COMISSÃO DIREITO E FISCALIZAÇÃO CMAS
No dia 29/01 participamos de mais
uma reunião da Comissão de Direito e
Fiscalização do Conselho Municipal de
Assistência Social para avaliação de
documentação
das
instituições
vinculadas ao Conselho.

LIVE PELO IMPEACHMENT DE BOLSONARO
No dia 30/01, às 19horas o SEPE – Sindicato dos Professores e outras organizações e
partidos políticos organizaram a live pelo Impeachment de Bolsonaro e a equipe do CDDH
prestigiou a discussão.

ENCONTRO DOS ORGANIZADORES DA CAMPANHA PELA
INDICAÇÃO DAS BRIGADAS MÉDICAS CUBANAS AO NOBEL DA
PAZ
Um grupo de militantes de diversos países da América Latina e até da Europa
participaram no dia 31/01, às 15 horas, do encontro de encerramento dos esforços pela
campanha em indicar a candidatura ao Prêmio Nobel da Paz às Brigadas Médicas
Cubanas Henry Reeve, organização de médicos especializados em situação de extrema
pobreza, desastres e epidemias graves, que, através de seu compromisso humanitário,
social e ético, desenvolveu ações na área da saúde em diversos países, com foco na
população mais necessitada dos quatro continentes. A campanha conseguiu arrecadar
quase 18 mil assinaturas, mas desta vez não foi o suficiente. Seguimos na luta.
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PROJETO FLORESCER
Neste início do ano de 2021, a equipe entra em contato com os jovens e famílias do
Projeto Florescer, para ter um panorama sobre o interesse dos jovens na continuidade
das atividades, ainda que sejam de forma online. Tivemos o retorno positivo de alguns
jovens na permanência do projeto, e assim podemos pensar na continuidade do
trabalho com esses jovens em 2021.

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMED SOBRE O RETORNO
DAS AULAS PRESENCIAIS
No dia 30 de Janeiro aconteceu
uma reunião extraordinária que
mobilizou mais de 100 pessoas da
comunidade educativa da cidade de
Petrópolis o encontro foi para decidir e
reforçar o plano de retorno e para
enfatizar que não é o momento
apropriado para volta das aulas
presenciais e que esta no primeiro
lugar a segurança sanitários dos
trabalhadores da educação, os alunos
e
seus
familiares,
além
dos
trabalhadores dos transportes
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GRUPO NO WHATSAPP - OPORTUNIDADES DE
TRABALHO 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 3 grupos totalizando cerca de
600 membros. Para entrar no grupo
basta clicar na imagem ao lado!

Clique para entrar no grupo!

JANEIRO: DATAS IMPORTANTES
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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:

21

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.

OBS: O Consultório na Rua não pode mais recolher e receber doações, favor
entrar em contato com as outras instituições mencionadas.
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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 1100 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
Orgulho Trans
Bate no peito e grita
O peito também se constrói
A fortaleza não ignora o choro
Mas levanta pra buscar o novo
Parecia ser pra se completar
Encontrar-se em si
Mas não me basto em mim
Há um mundo afora pronto a explodir
Eu compraria as flores eu mesma
Para dizer que me fiz assim
Ousar ser sem deixar de sonhar
Escolhi não ser metade
Construí em mim o que fui capaz
Luta diária
Menos uma Laura
Ou seria mais uma Laura?
Nenhuma trans a menos
Ou pra nenhuma trans amais?

Viver
Plenamente
A busca que não se desfaz
Corre dentro de mim
Mais que Hormônios e sonhos
Viver plenamente
Com orgulho da luta
Da vida
Carregando em mim
Cada uma trans vitima
Cada camarada amiga
Cada verso que descobre a escrita
E grita
A travesti também quer fazer poesia

- Virgínia Guitzel -
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CANTINHO DA HISTÓRIA - FEVEREIRO
1 DE FEVEREIRO
1961 - Os Estados Unidos lançam o "Minuteman", primeiro míssil intercontinental com carburante sólido.

8 DE FEVEREIRO
1924 - D. A. Turner é executado na câmara de gás nos Estados Unidos. É a primeira vez que se utiliza esta
forma de aplicação da pena de morte.

10 DE FEVEREIRO
1994 - Brasil, Portugal e cinco nações africanas constituem em Brasília a Comunidade da Língua
Portuguesa.

11 DE FEVEREIRO

1917 - Falece Oswaldo Cruz, médico e sanitarista que foi uma das figuras mais importantes no
desenvolvimento da saúde pública no Brasil.

14 DE FEVEREIRO
1946 - O primeiro computador inteiramente eletrônico é introduzido na Universidade da Pensilvânia.

17 DE FEVEREIRO
1913 - Thomas Edison apresenta a primeira sessão pública do cinema sonoro.

19 DE FEVEREIRO
1878-O inventor norte-americano Thomas Edison patenteia o fonógrafo. Edison é até hoje o maior inventor
de todos os tempos, tendo sido autor de 1093 inovações, entre elas a lâmpada elétrica.
1921 - Fundação do jornal Folha de S. Paulo.

21 DE FEVEREIRO
1965 - O líder negro norte-americano Malcom X é assassinado.

22 DE FEVEREIRO
1989 - É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

23 DE FEVEREIRO
1765 - O químico e físico inglês Henry Cavendish descobre o hidrogênio.

24 DE FEVEREIRO
1981-O Palácio de Buckingham anuncia o noivado do Príncipe Charles com Lady Diana Spencer. O
casamento que aconteceria meses depois ficou conhecido como "Casamento do Século" por sua associação
com a história de Cinderela.

24 DE FEVEREIRO
1981-O Palácio de Buckingham anuncia o noivado do Príncipe Charles com Lady Diana Spencer. O
casamento que aconteceria meses depois ficou conhecido como "Casamento do Século" por sua associação
com a história de Cinderela.
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25 DE FEVEREIRO
1891 - Marechal Deodoro é eleito presidente do Brasil.

26 DE FEVEREIRO
2004-Um incêndio de grandes proporções atinge o prédio da Eletrobrás no centro do Rio de Janeiro. Os
quatro andares ocupados pela estatal foram destruídos pelo fogo, causando um prejuízo estimado em R$ 3
milhões. Dezenove pessoas ficaram feridas.

28 DE FEVEREIRO
1996 - A princesa Diana concorda em se divorciar do príncipe Charles.

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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