
No dia 08 de março o mundo rende homenagens às

mulheres. Há quem associe a figura feminina a doçuras, ao papel na

formação familiar e na educação de filhos. Mas, você sabia que, hoje,

cerca de 70% das mães com filhos menores de 18 anos trabalham

foram de casa? Em 1975, esse número não chegava aos 47%. De

empregadas domésticas, costureiras, lavadeiras ou operárias na

segunda metade do século 20, a força feminina chega hoje a cargos

de comando, inclusive de países - lembre-se, a Superintendência do

Centrinho-USP é ocupada por uma mulher. Em 2012, 17 países do

mundo tinham mulheres como chefes de Estado; esse número mais

do que dobrou desde 2005. O maior QI já registrado na história

pertence à colunista e escritora americana Marilyn vos Savant, que

entrou para o Livro dos Recordes com seu QI de 228 pontos. Por falar

em QI, você sabia que Sharon Stone, atriz do filme “Instinto

selvagem”, além de bela possui um QI de 154, o que a classifica

oficialmente como “superdotada”? Ela teve desempenho acadêmico

excepcional, cursando a 2ª série do ensino fundamental aos cinco

anos de idade e tornando-se universitária aos 15. Parabéns a todas

colegas pelo dia Internacional da Mulher. Boa semana a todos.
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No dia 8 de março, domingo, acontece em Bauru a 8a.

Caminhada pela Vida, ação promovida pelo grupo Amigas do

Peito, que trabalha na divulgação de informações e discussões

sobre o câncer de mama. As inscrições são gratuitas e podem

ser feitas nas Lojas Roth, e você recebe gratuitamente uma

camiseta do evento. Dia 08 de março, às 9h, saída da Praça

Portugal.
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Mulher, mulher...
Pela vida

A Superintendência de Gestão Ambiental (SGA) da USP

informa que foram prorrogadas até o dia 06/03 as inscrições

para os cursos do Projeto de formação socioambiental

oferecidos em Bauru e que podem ser feitas pelo site

www.educacaoambiental.sga.usp.br. Mais informações sobre

os cursos com as funcionárias do Centrinho-USP Márcia Borges

(ramal 358446) e Sonia Kato (ramal 358194), ou ainda pelo e-

mail educação.sga@usp.br.

Formação socioambiental

Equipe SerCom Centrinho-USP

Dengue: vamos agir ou lamentar?
Um das epidemias urbanas mais sérias é a dengue,

transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, que encontra

em água parada o ambiente ideal para reprodução. O período de

verão com chuvas, o descaso com o descarte de lixo e a desatenção

com o acúmulo de água acaba colaborando para a infestação do

mosquito. 

Segundo o Jornal da Cidade de Bauru (dia 25/2/15), Bauru

vive um momento alarmante. Somente nos dois primeiros meses de

2015  já foram notificados mais de 430 casos, quase o total de casos

no ano todo de 2013, e o índice de infestação nas casas supera os

índices de segurança. As diferentes formas da doença são dengue

clássica (forma benigna, similar à gripe), dengue hemorrágica (mais

grave, caracterizada por alterações da coagulação sanguínea), e a

chamada síndrome do choque associado à dengue (raríssima, mas

que pode levar à morte, se não houver atendimento especializado).

O diagnóstico de certeza da dengue é laboratorial, portanto

procure atendimento médico o mais breve possível caso você tenha

febre alta com início súbito, e dor, sem sintomas respiratórios, pois

sugere dengue. Não existe tratamento específico contra o vírus da

dengue. Tomar muito líquido para evitar desidratação e utilizar

medicamentos para baixar a febre e analgésicos são as medidas de

rotina para aliviar os sintomas.

Pacientes com dengue, ou com suspeita da doença, precisam

de assistência médica. Sob nenhum pretexto, devem recorrer à

automedicação, pois jamais podem usar antitérmicos que

contenham ácido acetilsalecílico (AAS, Aspirina, Melhoral, etc.), nem

anti-inflamatórios (Voltaren, diclofenaco de sódio, Scaflan), que

interferem no processo de coagulação do sangue.

Recomendações
- Dengue é uma doença que pode evoluir rapidamente da

forma clássica para quadros de maior gravidade;

- A pessoa só desenvolve imunidade para o tipo de vírus que

contraiu e pode infectar-se com outro sorotipo, o que aumenta o risco

de doença hemorrágica;

- A identificação precoc  e dos casos de dengue é de

importância fundamental para o controle das epidemias;

- Combater os focos do mosquito transmissor é a única

maneira de prevenir a transmissão da doença.

Saiba mais: http://drauziovarella.com.br/letras/d/dengue/

http://www.dengue.org.br/dengue_prevenir.html

Dicas para combater o mosquito e os focos de larvas



“Sabedoria é a arte de reconhecer e
degustar a alegria “

(Rubem Alves, filósofo, escritor)
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…realizar um voo sozinha no Brasil? Anésia

Pinheiro Machado: Em 17 de março de

1922, quando tinha 17 anos. Natural de

Itapetininga (SP), foi a primeira aviadora a

conduzir passageiros no Brasil, a primeira

brasileira a realizar voo acrobático, a

primeira aviadora a realizar um voo transcontinental ligando as três

Américas (de Nova York ao Rio de Janeiro, pela costa do Pacífico);

e a primeira a voar num monomotor nos Andes.

Fonte: guiadoscuriosos.com.br/blog

Quem foi a primeira mulher a…
No dia 08 de março comemora-se mundialmente o Dia Internacional da Mulher. Mais

do que falar de doçuras femininas (necessárias, sempre!), resolvemos, então, prestar

nossa homenagem ao pioneirismo feminino que fez história, servindo-nos de inspiração.

…se destacar na indústria de automóveis?

Mary Anderson: A norte-americana vivia

reclamando que os motoristas dos bondes

paravam muito para remover a neve que se

acumulava no vidro do veículo. Em 1903,

resolveu fazer algo a respeito. Inventou uma haste com um rodo

que batizou de limpador de pára-brisa. Três anos depois, sua

invenção já estava no primeiro carro movido à gasolina, o Ford I,

criado por Henry Ford.

…se tornar compositora no Brasil?

Chiquinha Gonzaga: Quando Francisca

Edwiges Neves Gonzaga se viu obrigada a

escolher entre o marido e o piano, não teve

dúvidas: “Fico com o piano, porque eu não

posso viver sem harmonia”. Ela produziu cerca de duas mil músicas.

A mais conhecida é “Ó abre alas”, de 1899, considerada a nossa

primeira marcha carnavalesca. Chiquinha Gonzaga lutou durante

sua vida pelos direitos autorais de sua música. Na sociedade

machista da época, muitos não acreditavam que era ela quem fazia

suas músicas.

…ser reconhecida como árbitro de futebol?

Léa de Campos: Mineira, Assaléa Campos

cursou a escola de árbitros da Federação

Mineira de Futebol, em 1967. Mas foi só

em 1971 que o diploma dela foi

reconhecido pela FIFA. A CBF, no auge da Ditadura Militar, não

permitia esse tipo de habilitação para mulheres, o que fez com que

Léa tivesse de recorrer diretamente ao então presidente Médici.

…chegar ao topo do Everest? Junko Tabei: A

japonesa tinha 35 anos quando alcançou o

topo da maior montanha do mundo, na

manhã do dia 16 de maio de 1975. Antes

disso, ela já havia se destacado no meio, ao

fundar o Clube das Mulheres Montanhistas do Japão. Mais tarde,

contribuiu para a pesquisa na área, estudando maneiras de

contornar o problema do lixo no Everest. E em 1992, conseguiu

mais um feito: tornou-se a primeira mulher a chegar ao ponto mais

alto de todos os continentes.

…ter um livro premiado pela Academia

Brasileira de Letras? Cecília Meireles:

Professora de formação, a poetisa criou a

primeira biblioteca infantil do país em 1934

no Centro Infantil em Botafogo - Rio de

Janeiro, onde era diretora. Antes disso, entre 1930 e 1933, assinou

uma coluna sobre educação no jornal carioca Diário de Notícias. Em

1939, venceu o Prêmio de Poesia Olavo Bilac, da Academia

Brasileira de Letras, por sua obra “A Viagem”.

… ingressar para a Academia Brasileira de

Letras? Rachel de Queiroz:  Eleita em

4/8/1977 e tomou posse em 4/11/1977.

No discurso de posse, declarou: “Não entrei

para a ABL por ser mulher. Entrei porque,

independentemente disso, tenho uma

obra”. Rachel de Queiroz escreveu o livro “O Quinze”, sua obra-

prima, escondida dos pais, na adolescência. Ela tinha problemas

pulmonares e a mãe mandava que fosse dormir cedo. Quando

todos da casa já haviam deitado, Rachel ia para a sala com o

caderno do colégio e um lápis.

…integrar uma delegação olímpica

brasileira? Maria Lenk: A nadadora foi a

primeira mulher brasileira e primeira

sulamericana que participou de uma

Olimpíada, em Los Angeles, 1932. Com 17

anos na época, era a única mulher da delegação, que contava com

66 homens. Foi também a primeira mulher a adotar o estilo

borboleta nas Olimpíadas de Berlim, na Alemanha, em 1936.

Dia nacional do turismo
Dia do meteorologista
Dia internacional da mulher
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a Sharon... ;)


