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Ainda faz sentido celebrar o Dia da Mulher?
Referência no calendário para a valorização da luta pela igualdade de direitos há mais de um século, o Dia 

Internacional da Mulher, celebrado no dia 08 de Março, contrapõe defensores e críticos. 
Conquistas históricas, debates sobre 

a participação feminina na sociedade e a 
crescente exploração comercial da data levam 
acadêmicos e ativistas sociais a repensar o 

Em um contexto bem diferente daquele 
em que despontaram as manifestações por 
melhores condições de trabalho e de vida, o 
Dia da Mulher parece ter perdido boa porção 

Passado o furor dos embates feministas, a data 
se converteu em um marco multiuso, inspirador 
de palestras motivacionais, promoções de joias, 
roupas e cosméticos, alertas para a prevenção 
de doenças, oferta de cirurgias plásticas e 

Ao  mesmo tempo, bandeiras  que  
representam ideias e mudanças de 
comportamento saúdam o dia para reavivar 
a discussão sobre a violência doméstica, 
a equiparação de salários e a participação 

Para Jussara Prá, doutora em Ciência 
Política pela Universidade de São Paulo (USP) 
e coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos sobre Mulher e Gênero da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o 
número expressivo de avanços registrados até 

“O Dia Internacional da Mulher é fruto 

de um processo histórico de pressão e 
mobilização pelo reconhecimento das lutas 

manifestações, além de homenagear aquelas 
que tombaram em defesa dos direitos 
das mulheres, servem para comemorar as 
conquistas femininas em vários âmbitos da 
sociedade e advertir que muito ainda deve ser 
feito para que todas desfrutem dos seus direitos 

Advogada na área de direito homoafetivo e 
direito de família, Maria Berenice Dias revela, 
entre risos, que tem horror aos cumprimentos 

desembargadora, não se trata de um período 
para comemoração, e sim de conscientização, 

“Ainda são necessárias algumas ações 
para a tão sonhada igualdade de gêneros, que 

Principalmente os homens, que gostam de 

Se tem alguma coisa a se comemorar, são as 
vitórias que foram alcançadas pelo movimento 

Fonte: 
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     MAIS informação

Tarefa de casa: mudanças nas leis para domésticas

Dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
revelam que quase 30% dos trabalhadores domésticos 

passo para melhorar a condição jurídica dos domésticos, cuja 
regulamentação profissional somente se deu em 1972, com o 

 
A Constituição, no entanto, ainda deixou resquícios de uma 

influência colonial, quase que escravocrata, aos domésticos, 
pois não limitou a jornada de trabalho, não concedeu Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e nem garantiu outros 
direitos trabalhistas que foram dados aos empregados “comuns” 

discriminou a categoria dos domésticos, deixando-a como 
subespécie de empregado, à margem da proteção desejada pela 

 
Atualmente, tramita no Congresso Nacional a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) das Domésticas, que pretende 
alterar esse quadro vexatório, tornando obrigatória aos 
domésticos a limitação da jornada, o recolhimento de FGTS e a 

 
As alterações nas relações entre patrões e domésticos já 

vem acontecendo na prática, basta se observar, por exemplo, 
que os apartamentos novos não têm mais a “dependência de 
empregada”, pois de fato a grande maioria dos domésticos não 

 
A melhoria da condição jurídica dos domésticos pode provocar 

a “informalização” das relações com os patrões ou mesmo pode 
provocar uma maior “autonomia” dessas relações, deixando 
os trabalhadores de serem empregados e passando a diaristas 

implicar uma “reestruturação” das tarefas domésticas da família 
(empregadora), com um maior compartilhamento entre pais, 
filhos, maridos e mulheres, reequilibrando, sobretudo, o papel 

 
Mais do que a alteração jurídica, que já vem tarde, é necessário 

estar atento às mudanças fáticas do cotidiano das famílias 
empregadoras e dos trabalhadores domésticos que a nova 

Fonte: Eduardo Pragmácio Filho é mestre em Direito do Trabalho pela PUC-SP, sócio 

de Furtado, Pragmácio Filho & Advogados Associados e professor da Faculdade Farias 

O trabalho doméstico no Brasil está à espera de mudanças positivas na legislação.
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        MAIS Sabor

Alimentos de cor branca ajudam
Vegetais de polpa branca conquistam lugar de ho

do coração e

É fato consumado: quanto mais colorido o prato nosso de cada dia, mais 

eram constantemente ovacionados na cozinha dos quatro cantos do 
mundo - e com razão -, o branco, discreto, permanecia em segundo plano na paleta 

realizado por uma equipe da Universidade Wageningen, na Holanda, depois de 

A pesquisa holandesa sugere que a turma de polpa claríssima tem propriedades 
capazes de reduzir o risco do desenvolvimento de doenças cardíacas e até de evitar 

a grande responsável pela coloração esbranquiçada”, aponta o cardiologista Marcus 
Vinícius Malachias, presidente do Departamento de Hipertensão da Sociedade 

a controlar os níveis de glicose e triglicérides na corrente sanguínea, prevenindo 

Outra grande vantagem dos vegetais alvos em matéria de prevenção dos males 

alerta Malachias, que também é professor da Faculdade de Ciências Médicas de 
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m a prevenir doenças do coração
onra na mesa e estão entre os mais novos aliados 
 das defesas

presente nesse grupo de alimentos, também regula o trabalho do músculo mais 

Os minerais encontrados em polpas branquinhas realmente funcionam como 

magnésio, dupla bastante presente neles, com um sistema imunológico mais apto 

Veja abaixo:  
Maçã 
Diminui os níveis de colesterol ruim e levanta a barreira contra infecções 

 
Ajuda a ba
Pera 
Poss
Endívia 
Essa folha derruba as taxas de colesterol e elimina o excesso de radicais livres 
Cebola 
Consu

tml 
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      MAIS Saúde

Enxaqueca, como tratar?
A enxaqueca é um distúrbio neurológico crônico. Ela se caracteriza por dor de cabeça intensa que, 

geralmente, manifesta-se de forma latejante ou pulsante, com ocorrência periódica.

P
ode durar entre 4 e 72 horas e, neste período, náuseas, vômitos e 

intolerância à luz, cheiros e ruídos ocorrem na maioria dos casos. 

Tais sintomas são consequência da liberação de noradrenalina e de 

dopamina no organismo. 

Apenas um lado da 

cabeça pode ser afetado 

e perturbações na 

visão (luzes, pontos 

escuros, figuras geo-

métricas ou perda 

de uma parte do 

campo visual) ou 

formigamentos 

podem estar 

presentes. Estes 

dois últimos casos 

caracterizam a 

enxaqueca aura. 

Aproximadamente 

20% das mulheres, 

10% dos homens 

e 5% das crianças 

são acometidos 

por este tipo de cefaleia. É mais frequente em pessoas de raça branca. 

As causas relacionadas a este mal incluem fatores genéticos, ambientais, 

hormonais e hábitos alimentares e de vida. Pesquisas recentes apontam 

que a dieta é o principal fator desencadeante, sendo o jejum e a ingestão de 

álcool, chocolate, vinho tinto e café os mais frequentes. Problemas do sono, 

seguido de estresse são as outras duas causas principais. Alergia, poluição, 

claridade solar, mudanças no tempo, cigarro, ar-condicionado, odores de 

perfumes, produtos de limpeza e gasolina fazem parte da lista dos fatores 

ambientais. Vale lembrar que 65% das mulheres apresentam crises de enx-

aqueca mais intensas e de maior duração durante a época menstrual e que 

nestas, este é o motivo mais frequente das crises. 

Em muitos pacientes, determinados sintomas surgem horas ou minutos 

antes de ocorrer a enxaqueca propriamente dita. São eles: falta de apetite 

ou desejo por determinados alimentos, como doces; hiperatividade, irrita-

bilidade, bocejos, alterações na memória e raciocínio; sonolência, diarreia, 

desconforto abdominal ou aura. 

Para o tratamento, o uso de alopáticos, fitoterápicos, eletrodos e acu-

puntura são algumas formas de controlar os sintomas da crise que, aliadas 

a mudanças no hábito de vida da pessoa e alterações na dieta, podem, 

inclusive, curar a doença.

Fonte: http://reniltonsilva.blogspot.com.br/2013/02/dica-de-saude-enxaqueca-caracteristicas.

html
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