


Queridas/os estudantes e colegas assistentes sociais, 

 
 E, em meio aos processos políticos para as eleições munici-
pais, estamos realizando debates muito importantes relaciona-
dos às diferentes expressões da Questão social, direitos e politi-
cas.  Disponibiizamos no Inforativo alguns destes materiais para 
avançarmos neste aprofundamento: Lena Lavinas, Rosa Chieza 
e Aldaiza Sposati fazem participações importantes em relação 
ao tema da RENDA. Vale conferir!!  

 Retomams uma seção de POESIAS no nosso informativo. 
Quem reinicia este espaço é Eduardo Galeano. Gostaríamos de 
acolher as contribuições de todos/as vocês!!!  

Boa semana!  

 
Meni, Cida e Ju 



http://www.cfess.org.br/visualizar/noticias/
https://www.instagram.com/p/CGaicHaHWGF/


https://www.facebook.com/events/711405792787514/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_
http://www.ihu.unisinos.br/603820-a-ganancia-e-a-idolatria-ao-dinheiro-transformaram-o-pantanal-em-terra-arrasada-entrevista-especial-com-teobaldo-witter
https://www.facebook.com/225818170798894/posts/4421485534565449/?sfnsn=wiwspwa


DOCUMENTARIO:  

TECENDO A LIBERDADE –UOL 

https://tvuol.uol.com.br/video/documentario-tecendo-a-liberdade-04024E1B3264CCC16326
https://www.youtube.com/watch?v=LDLZ3kJhGe4&t=43s&ab_channel=InstitutoHumanitasUnisinos%E2%80%93IHU
https://www.youtube.com/watch?v=Tq25Faelvh8&t=64s&ab_channel=InstitutoHumanitasUnisinos%E2%80%93IHU


MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA e TECNO-
LÓGICA. CONEXÃO PESQUISA. SEMANA DE EX-
TENSÃO UNISINOS. 19 a 23 de outubro de 2020. 
Confira a programação e participe. 

http://www.unisinos.br/eventos/conexao-pesquisa-unisinos-
ex920340-00001 

https://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/
http://www.unisinos.br/eventos/conexao-pesquisa-unisinos-ex920340-00001
http://www.unisinos.br/eventos/conexao-pesquisa-unisinos-ex920340-00001
http://www.unisinos.br/eventos/conexao-pesquisa-unisinos-ex920340-00001


As pulgas sonham com comprar um cão, e os ninguéns com deixar a pobreza, que em algum dia 

mágico a sorte chova de repente, que chova a boa sorte a cântaros; mas a boa sorte não chove 

ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, nem uma chuvinha cai do céu da boa sorte, por mais 

que os ninguéns a chamem e mesmo que a mão esquerda coce, ou se levantem com o pé direito, 

ou comecem o ano mudando de vassoura. 

Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de nada. 

Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal pagos: 

Que não são, embora sejam. 

Que não falam idiomas, falam dialetos. 

Que não praticam religiões, praticam superstições. 

Que não fazem arte, fazem artesanato. 

Que não são seres humanos, são recursos humanos. 

Que não tem cultura, têm folclore. 

Que não têm cara, têm braços. 

Que não têm nome, têm número. 

Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. 

Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata. 

— Eduardo Galeano, no livro “O livro dos abraços”. tradução Eric Nepomuceno. Porto Alegre: L&PM, 

2002 

https://www.revistaprosaversoearte.com/os-ninguens-eduardo-galeano/


Publicação semanal do curso de Serviço Social  

da Unisinos. 

 

Fique Sabendo: 

http://www.unisinos.br/fique-sabendo/escola-de-
humanidades/cursos/servico-social 

Fone: 3590-8185 ramal: 1142 

 

Coordenação do Curso: 

Prof.ª. Drª. Maria Aparecida Marques da Rocha 

Contato: mamrocha@unisinos.br 

Horários: 

Segunda-feira – 14h às 19h 

Quarta-feira – 18h às 21h 

Coordenação de Estágios: 

Prof.ª. Dra. Marilene Maia 

Horários: 

Terça –feira – 17h às 19h 

 

Responsáveis pelo Informadxs: 

Marilene Maia e Juliana Duarte 

Contatos: mar ilene@unisinos.br/ 

jduartenowinski@gmail.com 


