
Boletim Especial • 08 de março de 2013

Representante de uma categoria 
majoritariamente feminina e profunda-

mente comprometida com a construção de uma sociedade 
que respeite a diversidade, seja de gênero ou raça, a 
APEOESP leva às salas de aula a edição 2015 do Boletim 
do Dia Internacional de Luta da Mulher.

A publicação aborda, de maneira aprofundada, um tema 
cotidiano para a Educação: professores e professoras sabem 
que os estereótipos de gênero são, muitas vezes, criados 
e consolidados ainda na infância e são estes preconceitos 
arraigados que acabam identificando as mulheres como 
alvo de violência física e psicológica.

Por isso, o combate ao machismo e à violência do-
méstica devem ser incluídos no currículo desde o início da 
vida escolar. Exemplos de desrespeito às mulheres ainda 
proliferam no cotidiano, na mídia e até em publicações 
dirigidas ao público feminino, mas que minam a autoestima 
das mulheres, com padrões de beleza e regras de consumo 
e comportamento inacessíveis à maioria.

Nas escolas, a pressão sobre as mulheres revela-se em 
comportamentos aparentemente despretensiosos e inofensi-
vos, de apelidos pejorativos a piadas ou palavras de baixo 
calão dirigidas às alunas, professoras ou funcionárias da 
Educação.

É na sala de aula que podemos questionar esses com-
portamentos, que são a raiz da repressão doméstica e da 
violência contra a mulher. A APEOESP concebe a escola 
como um espaço de debate e formação, uma aliada da 
comunidade para enfrentar os problemas que a atingem.

Esta edição 2015 do Boletim traz reportagens impor-
tantes, como o novo feminismo, o debate sobre violência 
obstétrica, os estupros e violações aos direitos humanos 
em algumas da principais faculdades de Medicina do País, 
o novo panorama da Aids e outras doenças sexualmente 
transmissíveis e a I Marcha das Mulheres Negras, entre 
outros assuntos.

Afinal, questões aparentemente superadas, como a 
opressão feminina, infelizmente ainda revelam-se banais a 
ponto de serem consideradas aceitáveis. Esta publicação 
oferece informações relevantes para que as escolas orga-
nizem atividades de conscientização, para problematizar 
e evitar o desrespeito e a violência contra as mulheres e 
qualquer tipo de intolerância e discriminação.

Profª Maria Izabel Azevedo Noronha
Presidenta da APEOESP

Dias de lutaEditorial


Campanha "Eu Ligo 180 -  A Educação Liga": 
Criada pela Secretaria de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República em 2005, a 
Central de Atendimento - 180 - é um canal direto 
de orientação sobre direitos e serviços públicos 
para a população feminina em todo o País.

O Ligue 180 tem capacidade de acionamento 
imediato da Polícia Militar e do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (Samu).


Contatos com a Secretaria Para Assuntos da 
Mulher: mulher@apeoesp.org.br e telefone 

(11) 3350 6117.


O site da APEOESP publica a relação de 
Delegacias Especializadas de Atendimento 

à Mulher no Estado de São Paulo por município. 
Acesse www.apeoesp.org.br

O Brasil realiza a sua I Marcha das Mulheres Negras no 
dia 18 de novembro de 2015, em Brasília. A APEOESP 
participará do evento, ao lado das centrais sindicais e 

entidades de defesa dos direitos humanos. Agora, no dia 08 de 
março, as professoras estarão na Marcha do Dia Internacional 
de Luta da Mulher, cuja pauta engloba temas como a violência 
doméstica, o aborto e o direito à agua e moradia. 

No último mês de novembro, o Sindicato reuniu cerca de 
250 professoras na sua IV Conferência de Mulheres, realizada 
no Clube Homs.  A Presidenta Maria Izabel Azevedo Noronha 
e a Secretária Para Assuntos da Mulher, Suely Fátima de Oliveira, 
abriram o Encontro.

Apesar da evidente importância da contribuição feminina 
na História do Brasil, ainda são frequentes os episódios em 
que as mulheres são tratadas com preconceito. Na palestra 
sobre ‘‘A Mulher na Educação”, as professoras Francisca 
Pereira da Rocha Seixas e Joana de Oliveira destacaram 
estas contradições, mas ressaltaram também a importância 
da Educação contra a naturalização do machismo, conceito 
que é construído desde a infância para reforçar suspostos 
privilégios masculinos.

Coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres, a ativista 
Sônia Coelho apresentou um painel sobre a homofobia, a 
discriminação, o racismo no cotidiano escolar e a violência 
contra a mulher.

A atuação das mulheres na política e na gestão foi o 
tema da palestra da presidenta da APEOESP, Maria Izabel 
Azevedo Noronha, e da vereadora de Limeira, Érika Mon-
teiro Moraes; ambas professoras, com intensa atuação em 
defesa da Educação e da participação feminina em todas 
as esferas sociais.

Mobilização
O movimento sindical marcou presença ainda na Campanha 

16 Dias de Ativismo contra a Violência de Gênero. Realizada 
anualmente, a Campanha começa no Dia Internacional da Não 
Violência Contra a Mulher, 25 de novembro, e segue até 10 de 
dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Em 2015, a APEOESP realiza o II Encontro Estadual de 
Mulheres Educadoras, no dia 07 de março. O Sindicato parti-
cipará ainda do 8º Encontro Nacional da Mulher Trabalhadora 
da CUT, em março, e da Marcha das Margaridas, em agosto; 
ambos em Brasília.
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O feminismo contemporâneo

Você sabia que o feminismo pro-
moveu avanços práticos nos direitos 
das mulheres? O movimento defende a 
igualdade social, política e econômica 
dos sexos. Não é o contrário de machis-
mo, não é um movimento anti-homem e 
nem nega a feminilidade.

Feministas reivindicam direitos iguais, 
denunciam, entre outras coisas, a imposi-
ção de um padrão de beleza e a cultura 
sexista, que impõe salários menores e 
culpabiliza as mulheres.

Todos concordam que o feminismo 
já transformou o mundo, mesmo os 
que não gostam do termo. Afinal, 

trata-se de um movimento que reivindica 
a igualdade de direitos entre os sexos.

Mas, equivocadamente associado à 
negação da feminilidade ou à superioridade 
da mulher, o feminismo foi, durante muito 
tempo, rejeitado até por algumas mulhe-
res. Só que uma nova onda, que envolve 
cultura pop e moda, colocou o movimento 
nas manchetes do mundo inteiro.

Embaixadora da ONU, a atriz Emma 
Watson foi ovacionada durante o lan-
çamento da Campanha “HeforShe”, 
em setembro de 2014. A campanha é 
uma iniciativa da ONU para engajar os 
homens na luta em defesa das mulheres. 
A estrela da série Harry Potter fez uma 
defesa veemente do feminismo e exaltou 
o movimento, que tem sido aclamado 
em clipes musicais de estrelas do pop 
internacional, como Beyoncé, Miley 
Cyrus e Taylor Swift.

Um dos recentes sucessos de Beyon-
cé, inclusive, cita texto da autora nigeriana 
Chimamanda Ngozi Adichie, “Sejamos 
todos feministas”.

A visibilidade pop elevou a busca pela 
palavra feminismo no Google. Segundo o 

“É a mulher que sofre violência doméstica / É a mulher que sofre violência estética / 
É a mulher que sofre violência do dia a dia.” -  Rapper Bárbara Sweet Assédio ou cantada?

Uma brasileira está na lista 
das mulheres mais inspiradoras 
do mundo, divulgada pela Revis-
ta Cosmopolitan USA e Clinton 
Foundation. A jornalista Juliana 
de Faria e sua Campanha Chega 
de Fiu Fiu, que denuncia o assé-
dio sexual em espaços públicos, é 
destaque da premiação, cujo ob-
jetivo é valorizar, divulgar e apoiar 
o trabalho de mulheres que estão 
transformando o mundo.

O assédio sexual é, frequente-
mente, compreendido de maneira 
diferente por homens, que podem 
considerá-lo elogio, e mulheres, 
que sentem-se, muitas vezes, 
constrangidas e intimidadas.

O tema é retratado em vários 
documentários recentes, que po-
dem ser conferidos na Internet. O 
cineasta Rob Bliss filmou o assédio 
sofrido por uma mulher em um dia 
de caminhada pelas ruas de Nova 
York. Já “Creepers on the Bridge” 
mostra o constrangimento sofrido 
por uma jovem que atravessa uma 
ponte no Cairo, capital do Egito.

“Femme de La Rue” mostra 
como uma moradora de Bruxelas 
enfrenta olhares ostensivos e 
comentários constrangedores no 
seu dia a dia. Chega de Fiu Fiu 
também será tema de um docu-
mentário.

A jornalista Juliana Faria pre-
tende registrar entrevistas e cenas 
de abordagens cotidianas, através 
de câmeras embutidas em óculos 
que serão utilizados por mulheres 
de todo o País. Elas vão revelar os 
constrangimentos que sofrem ao 
circular em locais públicos.

Leitura: "Feminismo 
e política” 
- Luis Felipe Miguel 
e Flávia Biroli 
- Editora Boitempo

On-line: Think 
Olga: http://thinkol-
ga.com/

tunidade de fomentar a participação das 
mulheres nesse espaço tão misógino, 
que são as batalhas de rap e tornar mais 
comum a presença feminina no estilo”, 
explica a rapper mineira.

Conquistas
Músicas que falam sobre a indepen-

dência feminina, o sexo com prazer, 
a liberdade para escolher o próprio 
parceiro, o empoderamento da mulher 
popularizam o feminismo, que agora faz 
parte do vocubulário de cantoras, atrizes e 
celebridades que trabalham com o corpo 
e que gostam de moda e beleza.

Antes restrito a âmbitos institucionais, 
como universidades e ONGs, o movi-
mento aproximou-se do cotidiano das 
mulheres também através da Internet.

O momento de glamour não es-
conde o passado de luta das feministas. 
Um dos marcos do movimento, o livro 
“O Segundo Sexo”, da francesa Simone 
de Beauvoir, foi lançado em 1949. Veja 
alguns marcos do feminismo no Brasil:
  As mulheres brasileiras conquistaram 

o direito ao voto em decreto assinado 
em 1932;

  Apenas em 2001, foi alterado o texto do 
Código Civil brasileiro, que dava ao ma-
rido o direito de “devolver” a mulher se 
suspeitasse que ela não era mais virgem;

  Em 2008, foi aprovada a Lei Maria da 
Penha, que garante proteção às vítimas 
de agressão doméstica;

  O assédio sexual no trabalho só passou 
a ser crime em 2001.

   
   

   
   

   
 Cena do clipe “Feminist”, 

da cantora norte-americana 
Beyoncé

Google Trends, que 
mostra os termos 
mais procurados, o 
número de pesqui-
sas para “feminism” 
dobrou entre o iní-
cio de 2013 e o final 
de 2014.

Criticado por 
alguns intelectuais, 
o ativismo das es-
trelas pop pode ser 
um estímulo para 
que homens e mu-
lheres identifiquem-
-se publicamente 
como feministas. 
Para a professora 
de filosofia da UFRJ, 
Carla Rodrigues, 
“no Brasil o feminis-

mo foi quase sempre uma palavra proibida 
entre mulheres famosas: era melhor dizer 
‘sou feminina’ e não ‘sou feminista.’”.

Mas, o cenário está mudando. Pesqui-
sa internacional com mulheres de nove 
países diferentes revela que as brasileiras 
já são as mais feministas. Realizada pela 
Wakefield Research, a pesquisa faz parte 
de uma campanha que incentiva mulheres 
do mundo todo a se libertarem de rótulos 
e julgamentos estereotipados.

No Brasil
No Brasil, as reivindicações femininas 

já começam a aparecer até no rap, estilo 
historicamente dominado pelos homens 
e, frequentemente, por músicas sexistas. 
Com a Internet e a ascensão do estilo 
no Brasil, artistas e fãs do sexo feminino 
começam a se destacar.

Um das pioneiras, Negra Li, nome 
artístico da cantora e atriz Liliane de 
Carvalho, começou a carreira no Grupo 
RZO, na década de 90, já gravou com 
alguns dos principais nomes da MPB e atua 
também como solista do Coral da USP.

A nova geração conta ainda com 
representantes como Flora Matos, Karol 
Konká e  Bárbara Sweet, criadora do 
Coletivo ‘’Mina no Mic”. “É uma opor-
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Denúncia: Estupro 
e racismo em universidades

Algumas das mais renomadas insti-
tuições de ensino médico do País 
estão envolvidas em escândalos, 

que envolvem acusações de estupro, 
racismo, homofobia e assédio moral.

Estudantes, funcionários e professo-
res da Faculdade de Medicina da USP 
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CAsos 
aumentaram 40%

  Licença maternidade
As servidoras concursadas em estágio 

probatório podem perder o direito à 
licença maternidade. O governador Ge-
raldo Alckmin entrou com Ação Direta 
de Inconstitucionalidade no Supremo 
Tribunal Federal questionando o direito 
das servidoras que estejam no período 
inicial de três anos de serviço público, no 
qual a trabalhadora é avaliada até adquirir 
a estabilidade de emprego.

A ação que será julgada estabelece 
que a servidora que engravidar durante 
o estágio probatório não terá o período 
de licença maternidade computado e será 
obrigada a repor o tempo de afastamento.

Em nota, a CUT São Paulo avalia que 
a atitude do governador Alckmin atinge a 
igualdade de direitos entre homens e mu-
lheres, estabelecida na Constituição, além 
de ferir os direitos reprodutivos e a auto-
nomia feminina sobre a própria gestação.

 “Infelizmente, vale ressaltar que a 
ação é mais uma entre as várias medidas 
absurdas tomadas pelo governo estadual 
paulista contra as mulheres - como a 
proposta do ‘vagão rosa’, para segregar 

as mulheres no transporte público em vez 
de coibir o assédio punindo e educando 
os homens; a inclusão da comprovação 
de virgindade como critério para que can-
didatas aprovadas em concursos públicos 
sejam empossadas em determinados car-
gos; a falta de investimento e o abandono 
total das políticas públicas de combate à 
violência contra as mulheres em São Pau-
lo”, diz a nota de repúdio divulgada pela 
Central Única dos Trabalhadores.

  Absurdo
Defensor da ditadura militar e de ata-

ques aos direitos humanos, o deputado 
Jair Bolsonaro (PP/RJ) acrescentou outro 
absurdo a sua carreira política. No último 
mês de dezembro, ele disse que não 
estupraria a deputada federal Maria do Ro-
sário (PT/RS) “porque ela não merecia”. 
A deputada havia defendido a Comissão 
da Verdade, que apura crimes da ditadura, 
em plenário, o que contrariou o militar.

A Campanha #ForaBolsonaro invadiu 
as redes sociais, em resposta à incitação 
explícita à violência contra a mulher e a 
apologia ao estupro. O Conselho de Ética 
da Câmara abriu um processo por quebra 

de decoro contra o deputado, já acostu-
mado a confusões envolvendo ofensas, 
palavras de baixo calão e ameaças, em 
uma trajetória pontuada até por acusações 
de terrorismo e corrupção. 

O Conselho Nacional de Direitos 
Humanos também pediu a cassação do 
deputado que, com seu estilo agressivo, 
foi reeleito para a Câmara.

  Retrocesso
Eleito no dia 1º de fevereiro para a 

Presidência da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ) impulsionou, 
já nas primeiras semanas da sua gestão, 
projetos que representam riscos para a 
democracia e para as pautas progressistas. 

Evangélico, o deputado defende medi-
das polêmicas, que contrariam bandeiras 
feministas e da comunidade LGBT. Ele já 
reabriu uma Comissão Parlamentar para 
discutir o PL 6583/2013, conhecido como 
Estatuto da Família que, entre outros 
retrocessos, pode dificultar a adoção de 
crianças por casais homossexuais. Cunha 
também desarquivou quatro projetos que 
criminalizam o aborto e até um projeto 
que institui o Dia do Orgulho Hétero.

O estupro ainda é a violência 
sexual mais denunciada no serviço 
de atendimento às mulheres. Dados 
do Ligue 180 revelam que as de-
núncias de violência sexual contra 
mulheres aumentaram mais de 40% 
no ano passado, em relação a 2013. 
O serviço da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres recebeu 1.606 
denúncias, sendo 1.164 de estupro 
em 2014.

Houve também 262 ocorrências 
de exploração e assédio e 931 ca-
sos de cárcere privado. Em 2014, o 
Ligue 180 fez 485 mil atendimentos. 
Agressões físicas, psicológicas, mo-
rais e sexuais foram relatadas em 
52.962 ligações.

O levantamento foi divulgado 
no dia 03 de fevereiro durante a 
inauguração da primeira Casa da 
Mulher Brasileira, em Campo Gran-
de. Estas casas serão instaladas nas 
capitais brasileiras para abrigar 
Delegacias, Defensorias, Varas da 
Justiça e também clínicas de apoio 
psicológico..

Reunião da CPI 
que investiga 
violação aos 
direitos humanos 
nas universidades 
paulistas

Peres com alunos da instituição revela 
que a maioria dos estudantes passou por 
algum tipo de agressão durante os seus 
anos de formação. Entre os 317 alunos 
que responderam a pesquisa, 43,32% 
disseram ter sido submetidos a assédio 
ou discriminação sexual.

Barrada por ser negra
Aluna da Faculdade de Saúde Pública da 

USP, Mônica Mendes Gonçalves relatou à 
CPI no dia 04 de fevereiro, que foi barrada 
em uma festa de confraternização realizada 
na Faculdade de Medicina, em 2014.

Depois que denunciou o caso, Mô-
nica Mendes passou a ser ultrajada na 
universidade com termos como “maca-
ca” e “suja”. O caso está sendo apurado 
em sindicância interna mas, quase um 
ano depois, a estudante ainda aguarda o 
resultado.Repúdio

denunciaram, à Comissão de 
Direitos Humanos da Assem-
bleia Legislativa, estupros e 
humilhações em trotes, festas 
e no cotidiano acadêmico, 
onde seria frequente o uso de 
álcool e outras drogas. Entre 
2012 e 2014, a USP registrou 
nove casos de estupro.

A falta de apoio institu-
cional para apuração das 
denúncias e ataques virtuais 

contra alunas do Grupo Feminista Geni, 
que divulgaram os abusos provocaram 
revolta e protesto das vítimas. A Comissão 
está conduzindo, desde o último mês 
de dezembro, uma CPI para apurar as 
denúncias, que estão sendo investigadas 
também pelo Ministério Público.

Alunos e professores das Faculdades 
de Medicina da USP campi São Paulo 
e Ribeirão Preto, Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), de 
Piracicaba, PUC de Campinas e Sorocaba, 
entre outras instituições já foram ouvidos.

Piada?
Participantes do Show Medicina USP 

denunciaram a prática de fazer piadas com 
minorias sociais, sexuais e raciais. “Há uma 
cultura de considerar a Medicina da USP 
acima da lei e da sociedade, esquecendo-
-se do fato de que é uma instituição 
pública, que recebe grandes investimen-
tos”, disse o psiquiatra Leon Garcia, ex-
-integrante do Show da Faculdade.

Um levantamento coordenado pela 
professora Maria Fernanda Tourinho 
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O direito de nascer sem violência

A Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) anunciou uma série 
de medidas previstas para entrar em 

vigor nos próximos seis meses para reduzir 
o percentual de cirurgias cesáreas no Brasil.

“O Brasil vive uma epidemia de cesaria-
nas. A taxa, que é de 40% no SUS, chega a 
84% nos planos de saúde. Esse índice está 
muito acima do recomendado pela Orga-

nização Mundial de 
Saúde”, admitiu o 
próprio ministro 
da Saúde, Arthur 
Chioro, no artigo 
“Para mudar a cul-
tura de cesarianas”.

A cesárea feita 
sem necessidade 
eleva o risco de 
óbito materno e 
neonatal e a ocor-
rência de proble-
mas respiratórios 
nos bebês. É di-

reito da mulher escolher junto ao médico 
a melhor forma de parto. Por isso, as 
medidas previstas pela ANS para reduzir 
a epidemia de cesáreas estabelecem que 
a gestante deve gozar de informações 
como o percentual de cirurgias e partos 
normais da operadora de saúde, hospitais 
e médicos obstetras disponíveis, além do 
preenchimento do “partograma” (registro 

gráfico do trabalho de parto) e do “cartão 
da gestante” (registro do acompanhamen-
to pré-natal), que mostram condição fetal 
e materna.

A questão esbarra no lobby de ope-
radoras de planos de saúde e grupos 
hospitalares, preocupados apenas com o 
lucro. A Associação Paulista de Medicina 
denuncia que a assistência à gravidez é 
sub-remunerada por planos e seguros 
de saúde e que a visão mercantilista afeta 
igualmente os profissionais de Medicina, 
que recebem honorários irrisórios.

Atento à questão da mercantilização 
e desumanização do parto, o Núcleo 
de Promoção e Defesa dos Direitos da 
Mulher da Defensoria Pública do Estado 
editou uma cartilha alertando as mulheres 
sobre seus direitos durante a gestação.

A cartilha “Violência Obstétrica, você 
sabe o que é” aborda as hipóteses de vio-
lência obstétrica, detectada no tratamento 
desumanizado às mulheres e até no abuso 
de medicalização.

A realização indiscriminada de cesáreas 
é apenas um dos problemas enfrentados 
pelas gestantes. Em audiência realizada 
pela Defensoria e Ministério Público de 
São Paulo, em novembro de 2014, foram 
denunciados procedimentos como o de 
amarrar a mulher durante o parto, exces-
so de exames de toque íntimo e a cha-
mada manobra de Kristeller, que é uma 
técnica que consiste em pressionar com 
força a parte superior do útero para agili-
zar a saída do bebê, o que pode provocar 
até fratura de costela e descolamento de 
placenta, dependendo da intensidade.

Servidor atende mil
infectados por HIV
O Hospital do Servidor Público do 

Estado de São Paulo, que atende 
grande parcela do Magistério, re-

cebe em média mil pacientes infectados 
com o HIV por mês. Responsável pelo 
atendimento de cerca de 10% da popu-
lação idosa do Estado, o Hospital registra 
que mais de 60% dos seus pacientes com 
Aids têm mais de 60 anos.

O avanço entre a população mais 
idosa não é o único dado do panorama 
recente do HIV. Relatório internacional da 
Convenção Sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Contra a 
Mulher revela que 96% dos casos de Aids 
em mulheres registrados em 2012 foram 
transmitidos por via sexual.

Mulheres são 
mais vulneráveis

Além disso, a pesquisa também afirma 

que há uma clara associação entre o sexo 
não consentido com a infecção pelo vírus 
transmissor; ou seja, mulheres vítimas de 
estupro enfrentam um risco 50% maior 
de serem contaminadas pelo HIV. O estu-
do revela ainda que os casos de Aids entre 
mulheres de 13 a 19 anos já superam as 
ocorrências em homens.

Especialistas em questões de gênero 
e saúde alertam para a necessidade de 
estratégias de prevenção específica para 
o sexo feminino, já que as mulheres são 
mais vulneráveis ao HIV e sofrem mais 
preconceitos. Sem prevenção, o ciclo 
de transmissão da doença não será in-
terrompido.

Prevenção sempre!
 Além da Aids, há outras doenças 

que também podem ser evitadas com o 
uso do preservativo, mas que costumam 
ser subestimadas, apesar da gravidade. 

Hepatites, complicações decorrentes da 
contaminação por HPV e outras infecções 
podem deixar sequelas, como infertilida-
de, câncer e até amputações.

“Em caso de relação desprotegida, 
procure um centro de saúde e nunca se 
automedique. Nos postos, os profissionais 
de saúde irão realizar os exames físicos 
específicos e se necessário podem solicitar 
e oferecer outros exames para auxiliar no 
diagnóstico de uma doença sexualmente 
transmissível”, alerta o infectologista 
Marcelo Joaquim Barbosa, membro do 
Comitê de DST da Sociedade Brasileira 
de Infectologia (SBI).

O uso do preservativo pode evitar 
uma série de patologias assintomáticas, 
como a sífilis primária, a gonorréia e 
a clamídia, que tornam o organismo 
ainda mais suscetível a outras infecções 
e até a Aids, além de complicações 
tardias.

 
A cartilha “Violência obstétrica: Você 
sabe o que é?” pode ser acessada no 

site da Defensoria: www.defensoria.sp.gov.br


A Revista Fórum publica “Parto Humani-
zado – A mulher como protagonista” na 

sua edição 182. Acesse: http://revistaforum.
com.br/digital/
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