


Caros/as !       

 Em meio ao processo eleitoral à Presidência dos EUA, que apre-
senta da divisão de forças e interesses, vamos vivendo nos muni-
cípios os últimos dias da Campanha para as eleições Municipais 
no Brasil.  Importante mirar, para além dos debates, os planos 
municipais apresentados pelos candidatos às Prefeituras no RS. 
Eles estão disponibilizados no síte do Tribunal Superior Eleitoral 
TSE  - https://bit.ly/38auMRo.  O debate sobre o perfil dos candi-
datos às Prefeituras da Região Metropolitana de Porto alegre, 

além das suas propostas aos programas de Renda para os muni-
cípios foi realizado nesta semana e está disponível no link - 
https://www.youtube.com/watch?v=tDtCBGGVr7E&t=144s 

Por fim, relembramos que o Encontro Mensal do Fórum de Su-
pervisão de Estágios Unisinos, acontecerá na próxima semana, 
no dia 12 de novembro.  O tema de aprofundamento é: Saúde 

das/os Assistentes Sociais e das/os estudantes de Serviço Social, a 
formação e o trabalho profissional. Participação de AS Dolores 

Sanches Wünsch (UFRGS). Esperamos vocês e seus convidados/as!! 
O link de acesso para o encontro mensal: https://bit.ly/3kTRVv0 

 

 
Meni, Cida e Ju 

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/?fbclid=IwAR3xZaKJx8KK0foOD-CHjQOMKrXMd4_wAJAaswo0WZo7Fiv00MBYe5DhGVY#/estados/2020/2030402020/RS/municipios
https://www.youtube.com/watch?v=tDtCBGGVr7E&t=144s&ab_channel=InstitutoHumanitasUnisinos%E2%80%93IHU
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_%23/l/meetup-join/19:meeting_OGFjMTljYTktNjYyOC00ZmY3LWFiODYtOTYxNzE4ZDVhNTAy@thread.v2/0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c9b72b2a-0b34-4425-b9c7-c2459ec0151f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252


CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS STE 



CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS STE 

http://www.ihu.unisinos.br/604329-auxilio-emergencial-foi-ajuda-significativa-mas-seu-fim-deixara-desigualdade-como-heranca-entrevista-com-laura-carvalho
https://www.youtube.com/watch?v=tDtCBGGVr7E&t=144s&ab_channel=InstitutoHumanitasUnisinos%E2%80%93IHU
http://www.ihu.unisinos.br/604320-mesmo-com-avancos-trabalho-domestico-ainda-revela-desigualdades-de-genero-entrevista-especial-com-luana-simoes-pinheiro


CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS STE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKAbziRdNunyszJCPuh1SscZ01wRNljYK8FpqFPVBnz8GJbw/viewform
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/03/programa-bem-viver-destaca-participacao-das-mulheres-na-politica-brasileira
https://www.brasildefators.com.br/2020/10/09/pesquisa-revela-que-pandemia-faz-gravidas-diminuirem-consultas-e-exames-no-pre-natal


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. 

CLIQUE NAS IMAGENS PARA ACESSAR OS STE 

https://www.pucrs.br/eventos/inst/educacaoinclusiva2020/


Um Estado opressor é uma machista estuprador.” 

 

No dia de hoje, importante retomar esse movimento de mulheres que ocorreu no mundo intei-

ro. Mariana Ferrer nos coloca de novo nesse lugar histórico de negação do machismo e racismo. 

Nos leva a um passado - nada pretérito - de romantização da miscigenação fruto do estupro das 

mulheres e meninas indígenas e negras.  

É antiga a naturalização da violência contra nossos corpos, a relativização do nosso consenti-

mento (ou ausência dele), o questionamento sobre nossa postura, a opressão sobre as nossas 

roupas, a insinuação de que a culpa sempre - de alguma forma - é da vitima. 

Os vídeos da tortura imposta à Mariana, deixou cristalina a banalização cultural do estupro, e 

que a mesma e o machismo estão intrínsecos nas nossas estruturas sociais e institucionais.  

É chocante saber que o Estado permanece tendo o domínio dos nossos corpos, cabendo a ele 

ainda declarar se sofremos ou não uma violação física, psicológica e da nossa dignidade, se po-

demos ter ou não ter filhos, entres outras. 

Só quem é mulher sabe que o processo de expor qualquer tipo de violência física, sexual, psico-

lógica, patrimonial e/ou emocional não é fácil. Nos coloca em um lugar de constante julgamen-

to e de culpa frente a sociedade. A questão é por que uma mulher escolheria passar por tudo 

isso só para “chamar atenção” ou ter algum tipo de “ganho financeiro”? Não, não é lógico!  

“Estuprador és tu, é a polícia, os juízes, o Estado, o presidente”, os amigos, os vizinhos, os pa-

rentes, os colegas, os pais... E de todos vocês que continuam relativizando e levando a mulher 

para esse espaço de revitimização, de opressão, questionamento e dúvida sobre a nossa verda-

de de dor e abuso.  

É hora de construirmos caminhos transversais para uma ruptura do machismo estrutural, e só 

vamos conseguir isso ocupando os espaço de poder e de políticas públicas com mulheres femi-

nistas. A mudança cultural é o combustível para a transformação social.  

Nossa luta é árdua, estamos em um momento de grandes retrocessos políticos e sociais com es-

se governo  fascista, mas a pauta está a cada dia mais visível e latente.  

 

Não podemos parar, irmãs!  

Que seus corações, embora em choro e luto, continuem valentes para a luta! 

 

-ANY MORAES 

https://www.facebook.com/any.moraes.9843


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 


