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COLÉGIO PEDRO II REALENGO 

GEOGRAFIA - ATIVIDADE 7 

Turma 802 - 07.04.2020    

NOME: ___________________________ 

 

Leia as charges de jornal, os dados e informações abaixo. Em seguida resolva a 

questão. 

 

“Violência doméstica cresce em 50% na 

quarentena do Rio de Janeiro”. 
Fonte : https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/03/24/violencia-domestica-rj-

quarentena.htm?cmpid=copiaecola 

 

“Pesquisa do IBGE mostra que mulher ganha menos em todas as 

ocupações. As trabalhadoras ganham, em média, 20,5% menos que 

os homens no país”. 
Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-03/pesquisa-do-ibge-mostra-que-

mulher-ganha-menos-em-todas-ocupacoes 

 

 

 

Chefe da ONU alerta para 
aumento da violência 
doméstica em meio à 

pandemia do coronavírus 
 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/03/24/violencia-domestica-rj-quarentena.htm?cmpid=copiaecola
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/03/24/violencia-domestica-rj-quarentena.htm?cmpid=copiaecola
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-03/pesquisa-do-ibge-mostra-que-mulher-ganha-menos-em-todas-ocupacoes
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-03/pesquisa-do-ibge-mostra-que-mulher-ganha-menos-em-todas-ocupacoes


2 
 

“Em uma referência aos seus repetidos pedidos de cessar-fogo em conflitos em 

todo o mundo, o secretário-geral da ONU lembrou que a violência não se limita 

ao campo de batalha e que “para muitas mulheres e meninas, a ameaça 

parece maior onde deveriam estar mais seguras: em suas próprias casas”. 

A questão afeta as economias desenvolvidas e as mais pobres: quase um 

quarto das estudantes universitárias relatou ter sofrido agressão sexual ou má 

conduta nos Estados Unidos, enquanto em partes da África Subsaariana, a 

violência por parceiros é uma realidade para 65% das mulheres. 

Quanto à polícia, membros das forças de segurança estão, em muitos casos, 

menos dispostos a prender autores de violência ou estão sobrecarregados pela 

fiscalização das quarentenas. 

O chefe da ONU instou todos os governos a fazer da prevenção e da 

reparação da violência contra as mulheres uma parte essencial de seus planos 

nacionais de resposta à COVID-19, e destacou várias ações que podem ser 

tomadas para melhorar a situação. 

A ONU recomenda garantir que os sistemas judiciais continuem processando 

os agressores; estabelecer sistemas de alerta de emergência em farmácias e 

mercados. 

Também recomenda declarar abrigos como serviços essenciais; criar 

maneiras seguras para as mulheres procurarem apoio, sem alertar seus 

agressores; evitar libertar prisioneiros condenados por violência contra 

mulheres; ampliar campanhas de conscientização pública, principalmente as 

voltadas para homens e meninos”. 

Fonte: https://nacoesunidas.org/chefe-da-onu-alerta-para-aumento-da-violencia-domestica-

em-meio-a-pandemia-do-coronavirus/ 

 

Trabalho de cuidado: uma questão 
também econômica. 

“Você já pensou na importância do trabalho de cuidar de 
crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e 
mentais, além do trabalho doméstico diário que inclui cozinhar, 
limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha? 

Se ninguém investisse tempo, esforços e recursos nesse trabalho de 
cuidado, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras 
ficariam estagnadas. 

https://nacoesunidas.org/chefe-da-onu-alerta-para-aumento-da-violencia-domestica-em-meio-a-pandemia-do-coronavirus/
https://nacoesunidas.org/chefe-da-onu-alerta-para-aumento-da-violencia-domestica-em-meio-a-pandemia-do-coronavirus/
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Mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de 
horas, todos os dias, ao trabalho de cuidado não remunerado – 
uma contribuição de pelo menos US$ 10,8 trilhões por ano à 
economia global. Isso dá mais de três vezes o valor da indústria de 

tecnologia do mundo”. 
 

Fonte: https://oxfam.org.br/blog/trabalho-de-cuidado-uma-questao-tambem-economica/ 

(acesso: 07.04.20). 

 

 

INFOGRÁFICO DA DESIGUALDADE | Série Covid-19 
 

“As organizações DataLabe, Gênero e Número, Revista 
AzMina e Énois, se uniram para elaborar uma cobertura 
especial com foco em gênero, raça e território a partir das 
mudanças causadas na estrutura da sociedade por conta da 
pandemia de Covid-19. Se liga! 

 

Vimos também o crescimento de casos de violência doméstica 

após as medidas de isolamento social. Atentos a isso, o 

segundo Infográfico da Desigualdade vai tratar da cobertura 

da política pública de assistência social nas cidades da 

metrópole do Rio, organizada por meio do Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS. 

 

                 Nas cidades, os Centros de Referência de Assistência 

Social - CRAS são a porta de entrada para prevenção e 

atendimento indispensável à proteção social das pessoas 

mais vulneráveis e que vivenciam situações de violação de 

direitos. Estamos falando de mulheres e crianças vítimas de 

violência, idosos, pessoas com deficiência, jovens em medida 

socioeducativa, agricultores familiares, pescadores e demais 

pessoas que dela necessitarem. 

 

     A realidade é que a rede de CRAS em alguns municípios da 

Região Metropolitana do Rio está operando muito acima da 

sua capacidade. Nas cidades de Nova Iguaçu e Rio de Janeiro 

https://oxfam.org.br/blog/trabalho-de-cuidado-uma-questao-tambem-economica/
https://www.facebook.com/datalabe/?__xts__%5B0%5D=68.ARDfy88ywnOd88c4OhHYvVZiagrthIV7RHHyJvo6RYFpS1l1tgPpFmEjAVCF5vwFI7it8yOTQcohIcF97PsH04GX5OZOoC2_f0VKrZMhT0_40X-pY-sl-B82oHZsVAkRP-ziO1Ocdf178taWOzHSaJZTeyrpx8X-9Ln43waCyO9gjinxyE4DIEvd0y7uNhYVFaNv6a4kUtKHb2irKhYGcE3Ft8KClku0Pju3XWmzzyhGcHoQchSYUkeVvFOuU-blYsDsv1JT6FjZL5QXMHzszRiMTsT7Sl9WpOo6zOVcq78-Sr5-baQbSe4OnuDyHSzoyK_roCc-73yRqQAp68MgH7TVmA&__xts__%5B1%5D=68.ARAkjXvRc_nDsm4MogRh-kaBVlo3R2oRXbPZym9FvDMaNfkfzqwZPQ6CR5TNeNKT9VgSK17UJXlpv2zzIMroiZ7OmlqV0VCaJIEA_9cKq4GWFWFVycUxAT3SNKLl82oXUfid0D4w9yf8YzeLWnUDjYKC-gs1-f_-Zn9eubmE_2KTZs3-xakvoFFxA3TLsvqPNsR9nWIUifHo2OlQoTz2bVyRrku6kz5mgOPfSyMAr3C6EqkAmZsIHfPv9CHyP7q2__Iny2Yf55C_8K5lOOFdzk_Ulmk6JINDjUKq0sivD7QcO4hvApqIZOZ6KNLr2R9qsL3LX0CgLzWzxbr6IX4WIecWyg&__tn__=K-R&eid=ARCy61HBr4LgF_a-kYyvz3slkO39TtxpUHn5PsRDHqfjM85hADPkQLO-5wjUZ4KVvbxhoKWHINHnS4Tg&fref=mentions
https://www.facebook.com/generonumero/?__xts__%5B0%5D=68.ARDfy88ywnOd88c4OhHYvVZiagrthIV7RHHyJvo6RYFpS1l1tgPpFmEjAVCF5vwFI7it8yOTQcohIcF97PsH04GX5OZOoC2_f0VKrZMhT0_40X-pY-sl-B82oHZsVAkRP-ziO1Ocdf178taWOzHSaJZTeyrpx8X-9Ln43waCyO9gjinxyE4DIEvd0y7uNhYVFaNv6a4kUtKHb2irKhYGcE3Ft8KClku0Pju3XWmzzyhGcHoQchSYUkeVvFOuU-blYsDsv1JT6FjZL5QXMHzszRiMTsT7Sl9WpOo6zOVcq78-Sr5-baQbSe4OnuDyHSzoyK_roCc-73yRqQAp68MgH7TVmA&__xts__%5B1%5D=68.ARAkjXvRc_nDsm4MogRh-kaBVlo3R2oRXbPZym9FvDMaNfkfzqwZPQ6CR5TNeNKT9VgSK17UJXlpv2zzIMroiZ7OmlqV0VCaJIEA_9cKq4GWFWFVycUxAT3SNKLl82oXUfid0D4w9yf8YzeLWnUDjYKC-gs1-f_-Zn9eubmE_2KTZs3-xakvoFFxA3TLsvqPNsR9nWIUifHo2OlQoTz2bVyRrku6kz5mgOPfSyMAr3C6EqkAmZsIHfPv9CHyP7q2__Iny2Yf55C_8K5lOOFdzk_Ulmk6JINDjUKq0sivD7QcO4hvApqIZOZ6KNLr2R9qsL3LX0CgLzWzxbr6IX4WIecWyg&__tn__=K-R&eid=ARCoOg4W52REf_vNfvWDdYIV4x-emAo9YjRwFx4oprCiCXyI8aO92eRRrAi-7x9Zogglz9HGhBcar4yr&fref=mentions
https://www.facebook.com/revistaazmina/?__xts__%5B0%5D=68.ARDfy88ywnOd88c4OhHYvVZiagrthIV7RHHyJvo6RYFpS1l1tgPpFmEjAVCF5vwFI7it8yOTQcohIcF97PsH04GX5OZOoC2_f0VKrZMhT0_40X-pY-sl-B82oHZsVAkRP-ziO1Ocdf178taWOzHSaJZTeyrpx8X-9Ln43waCyO9gjinxyE4DIEvd0y7uNhYVFaNv6a4kUtKHb2irKhYGcE3Ft8KClku0Pju3XWmzzyhGcHoQchSYUkeVvFOuU-blYsDsv1JT6FjZL5QXMHzszRiMTsT7Sl9WpOo6zOVcq78-Sr5-baQbSe4OnuDyHSzoyK_roCc-73yRqQAp68MgH7TVmA&__xts__%5B1%5D=68.ARAkjXvRc_nDsm4MogRh-kaBVlo3R2oRXbPZym9FvDMaNfkfzqwZPQ6CR5TNeNKT9VgSK17UJXlpv2zzIMroiZ7OmlqV0VCaJIEA_9cKq4GWFWFVycUxAT3SNKLl82oXUfid0D4w9yf8YzeLWnUDjYKC-gs1-f_-Zn9eubmE_2KTZs3-xakvoFFxA3TLsvqPNsR9nWIUifHo2OlQoTz2bVyRrku6kz5mgOPfSyMAr3C6EqkAmZsIHfPv9CHyP7q2__Iny2Yf55C_8K5lOOFdzk_Ulmk6JINDjUKq0sivD7QcO4hvApqIZOZ6KNLr2R9qsL3LX0CgLzWzxbr6IX4WIecWyg&__tn__=K-R&eid=ARB7CVSOs99yBiAcFcQy95_jsX2XK511s7ALEeMgr3bTuC_cN1GSf3agXa8d4Tvd6La4h9gOadaRnO9u&fref=mentions
https://www.facebook.com/revistaazmina/?__xts__%5B0%5D=68.ARDfy88ywnOd88c4OhHYvVZiagrthIV7RHHyJvo6RYFpS1l1tgPpFmEjAVCF5vwFI7it8yOTQcohIcF97PsH04GX5OZOoC2_f0VKrZMhT0_40X-pY-sl-B82oHZsVAkRP-ziO1Ocdf178taWOzHSaJZTeyrpx8X-9Ln43waCyO9gjinxyE4DIEvd0y7uNhYVFaNv6a4kUtKHb2irKhYGcE3Ft8KClku0Pju3XWmzzyhGcHoQchSYUkeVvFOuU-blYsDsv1JT6FjZL5QXMHzszRiMTsT7Sl9WpOo6zOVcq78-Sr5-baQbSe4OnuDyHSzoyK_roCc-73yRqQAp68MgH7TVmA&__xts__%5B1%5D=68.ARAkjXvRc_nDsm4MogRh-kaBVlo3R2oRXbPZym9FvDMaNfkfzqwZPQ6CR5TNeNKT9VgSK17UJXlpv2zzIMroiZ7OmlqV0VCaJIEA_9cKq4GWFWFVycUxAT3SNKLl82oXUfid0D4w9yf8YzeLWnUDjYKC-gs1-f_-Zn9eubmE_2KTZs3-xakvoFFxA3TLsvqPNsR9nWIUifHo2OlQoTz2bVyRrku6kz5mgOPfSyMAr3C6EqkAmZsIHfPv9CHyP7q2__Iny2Yf55C_8K5lOOFdzk_Ulmk6JINDjUKq0sivD7QcO4hvApqIZOZ6KNLr2R9qsL3LX0CgLzWzxbr6IX4WIecWyg&__tn__=K-R&eid=ARB7CVSOs99yBiAcFcQy95_jsX2XK511s7ALEeMgr3bTuC_cN1GSf3agXa8d4Tvd6La4h9gOadaRnO9u&fref=mentions
https://www.facebook.com/enoisconteudo/?__xts__%5B0%5D=68.ARDfy88ywnOd88c4OhHYvVZiagrthIV7RHHyJvo6RYFpS1l1tgPpFmEjAVCF5vwFI7it8yOTQcohIcF97PsH04GX5OZOoC2_f0VKrZMhT0_40X-pY-sl-B82oHZsVAkRP-ziO1Ocdf178taWOzHSaJZTeyrpx8X-9Ln43waCyO9gjinxyE4DIEvd0y7uNhYVFaNv6a4kUtKHb2irKhYGcE3Ft8KClku0Pju3XWmzzyhGcHoQchSYUkeVvFOuU-blYsDsv1JT6FjZL5QXMHzszRiMTsT7Sl9WpOo6zOVcq78-Sr5-baQbSe4OnuDyHSzoyK_roCc-73yRqQAp68MgH7TVmA&__xts__%5B1%5D=68.ARAkjXvRc_nDsm4MogRh-kaBVlo3R2oRXbPZym9FvDMaNfkfzqwZPQ6CR5TNeNKT9VgSK17UJXlpv2zzIMroiZ7OmlqV0VCaJIEA_9cKq4GWFWFVycUxAT3SNKLl82oXUfid0D4w9yf8YzeLWnUDjYKC-gs1-f_-Zn9eubmE_2KTZs3-xakvoFFxA3TLsvqPNsR9nWIUifHo2OlQoTz2bVyRrku6kz5mgOPfSyMAr3C6EqkAmZsIHfPv9CHyP7q2__Iny2Yf55C_8K5lOOFdzk_Ulmk6JINDjUKq0sivD7QcO4hvApqIZOZ6KNLr2R9qsL3LX0CgLzWzxbr6IX4WIecWyg&__tn__=K-R&eid=ARCxmwIuo616RorEtG-5Zdob-Jkq0EtUHK9eQ3Vl-9DNkpauR5IhzdtB9j0QFW44QhXsmCdEO5NyPn1h&fref=mentions
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há menos da metade dos CRAS necessários para atender as 

famílias residentes, de acordo com dados do Ministério da 

Cidadania de fevereiro de 2020. As unidades em São João de 

Meriti, Caxias e São Gonçalo também estão operando acima 

da capacidade. A Norma Operacional Básica do SUAS 

estabelece até 5.000 famílias por centro de referência. 

 

      Olhar para esta realidade, em pleno contexto de pandemia 

e distribuição da Renda Básica Emergencial, é refletir sobre 

seus impactos na abrangência do atendimento à população 

em situação vulnerável que inclui a realização da inscrição 

das famílias no tão citado Cadastro Único. 

 

      Como medida a curto prazo, já sabemos que serão 

disponibilizados aplicativos e telefones para o cadastro de 

quem não está na base e se enquadra nos dois perfis: 

trabalhador informal recebe até meio salário mínimo ou possui 

renda familiar de até três salários mínimos. Certamente, 

algumas perguntas ficam: Que condições essas famílias mais 

vulneráveis dispõem para realizar sua inscrição por esses 

meios? Quantas famílias já poderiam estar cadastradas com a 

priorização da implementação das normas determinadas pela 

Política Nacional de Assistência Social? 

 

     A sobrecarga na rede de CRAS precariza a estruturação e 

a prestação do atendimento ofertado, tanto para a população 

que mais precisa como para os profissionais do SUAS. Por 

isso, é preciso garantir a construção de mais CRAS e Centro 

de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS e 

a consequente contratação de mais profissionais para a 

ampliação do atendimento socioassistencial. A ampliação do 

alcance das políticas de proteção social básica e 

especializada são passos fundamentais para a redução das 

desigualdades e das injustiças sociais. 
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      Famílias de mães solos e trabalhadoras informais, em sua 

maioria negras, estão sendo atingidas financeiramente. 

 

      Sendo maioria no trabalho informal, as mulheres, em 

especial negras, são as que mais sofrem com o impacto da 

pandemia. Além disso, existe um grande número de 

concentração em trabalhos domésticos, que foram 

diretamente afetados pelo isolamento social”.  

 
Fonte: Casa Fluminense – Facebook – 06.04.2020 

 

Questões: 

 

a) Em fontes seguras e confiáveis de informação, procure 

identificar se no território ao seu redor há ou não pontos e 

redes (de fácil acesso) de proteção contra a violência doméstica contra 

mulheres e crianças - por exemplo, delegacias da mulher e Centros de 

Referência de Assistência Social – CRA. Apresente aqui as informações 

coletadas. 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

b) Que diferenças regionais na vulnerabilidade das 

mulheres, em tempos de pandemia, foram mencionadas 

nos textos? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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c) O que mais chamou sua atenção nos dados 

apresentados? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 


