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São Paulo, 06 de março de 2020- ano XIII - nº 07

 Em meio ao burburinho e correria do laboratório onde trabalha, Nader conversou com o SP Informa sobre a situação da ciência 
brasileira nos dias de hoje e o enorme protagonismo das mulheres nesta área. Entre outras coisas, revelou que o Brasil ocupa o topo do 
ranking mundial que mede a participação feminina na produção científica, divulgado pelo Centro de Pesquisas Elsivier.

                                                                             Clique aqui para ler a entrevista.

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, 
o SP Informa publicará uma série de entrevistas durante todo o mês, com 

mulheres que se destacaram em suas áreas de atuação.

 Trata-se de um pequeno reconhecimento ao crescente papel da mulher em 
todos os setores da sociedade e a percepção de que a luta pelo respeito e 
igualdade de oportunidades entre os sexos não é apenas uma bandeira das 
mulheres, mas de todos aqueles capazes de identificar o quão nociva essa 
distorção é para todos.

 Para abrir a nossa série de conversas, convidamos a professora e cientista 
Helena Nader, Presidente de Honra da Sociedade Brasileira Pelo Progresso da 

Ciência (SBPC), agraciada com numerosos prêmios e títulos ao longo de toda uma vida dedicada à pesquisa e à ciência.

(11) 3159.0252 - sinalsp@sinal.org.br

SINAL – Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central 
Av. Paulista, 1754 - 14º andar - cjs. 141/144 - São Paulo SP – CEP 01310-920 

Servidor do Banco Central do Brasil, o Sinal-SP o convida a
acessar, curtir e participar de nossas mídias digitais:

portal.sinal.org.br/regionais/sao-paulo facebook.com/sinal.sp@sinalsp

ouvi-lo!

REDES SOCIAIS
O Sinal quer 

Mulheres não pagarão 
ingresso no MASP no 8 de março

Clique aqui e saiba mais:

As mulheres são a maioria na iniciação 
científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado

	 Em	 celebração	 ao	 Dia	 Internacional	 das	 Mulheres,	 o	 Sinal/SP	 oferecerá	 às	 primeiras	
�iliadas	que	demonstrarem	interesse,	respondendo	a	esta	mensagem	eletrônica,	três	lembranças:

2-		Duas	unidades	do	livro	(uma	por	�iliada)	“Segundo	Sexo”	de	Simone	de	Beauvoir.
Caso	queira	maiores	informações,	chame	o	Sinal/SP	no	número	de	Whatsapp	(11)-	99278-9303

”Ministrado	por	Miyuki	Yamamoto	(Acharya	Pavitra)	–	
1-		Um	Workshop	prático	de	Automassagem	–	“Nutrir	o	corpo	e	tranquilizar	a	mente	

Gratuitamente	

Quando
7/3 - Sábado, das 10 às 11h30
no espaço Travessia - Rua José de Carvalho, 253
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