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 RELAÇÃO DE ASSUNTOS POR MÊS DE PUBLICAÇÃO 

                       SETEMBRO DE 2007-AGOSTO 2010 

             

 

SETEMBRO 2007 

Hillary Clinton é a favorita na disputa entre os democratas  

Who will be President in 2008?  

                      Going after that all important submissive male vote 

Chanceler alemã recebe Dalai Lama e apóia autonomia para o Tibet  

MULHERES: UMA VIDA DE LUTAS E   CONQUISTAS (trabalho de Mariana Oliveira Pinto ) 

SUPREMACIA FEMININA DESTACA ALGUMAS MULHERES E O PODER 

Chanceler alemã recebe Dalai Lama e apóia autonomia para o Tibet  

OUTUBRO 2007 

Elas no comando!  Empresas com mais mulheres na direção têm melhores resultados, diz 
estudo  

Mulheres 'trabalham melhor em equipe do que os homens' 

Pesquisa aponta novo perfil do brasileiro: sensível e caseiro 

Britânica Doris Lessing vence Prêmio Nobel de Literatura  

Hillary Clinton arrecada mais de US$ 1,5 milhão em sua festa de aniversário 

Uma mulher assume pela primeira vez o comando da Estação Espacial 

A rainha de Wall Street 

As mulheres que chegaram à presidência no continente americano 



 

 

Sugestão de livro: Mulher brasileira em pri

NOVEMBRO 2007 

O “SIM” de MARIA 

Mulheres no poder 

Nessa semana, a mulher que ocupa o lugar de destaque nas páginas de política 
internacional não vem do ocidente.

Vale a pena conhecer um pouco sobre “A Musa militante”  

Ela enfrentou – e driblou 
escritor , e escondeu Geraldo Vandré dos militares. Mas provavelmente você nunca 
ouviu falar dela. Seu nome: Aracy Gu

Norman Mailer temia supremacia feminina

Jogo de Damas: segundo a capa, conta a história de grandes mulheres

Este estudo acaba por revelar que as mulheres são mais éticas do que os homens

A VOLTA  POR CIMA DELAS...

DEZEMBRO 2007 

Bacca: um BLOG que...visa trocar idéias

 Destaque do notíciário de novembro e do “SUPREMACIA FEMININA News”
Leiam homenagem em blog Português Cidadania PT

SUGESTÃO DE LIVRO: MINHA HISTÓRIA DAS 

AMOR FEMININO É VERDADEIRO

OS homens estão acabando...

AS MULHERES têm menos acidentes de carro, seu seguro é mais barato, saiba o motivo

DESTAQUES  DA REVISTA VEJA

A mulher do futuro  

Poder: Medo de MULHER  

 

JANEIRO 2008  

Sugestões de livros: MULHER E TRABALHO  AMÁLIA SINA

                      VOCÊ, DONA DO SEU TEMPO 

MULHER CORAGEM:  MULHER acusa mari

O suposto assassino de BENAZIR BHUTTO foi identificado
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Sugestão de livro: Mulher brasileira em primeiro lugar Ludenbergue Góes

Nessa semana, a mulher que ocupa o lugar de destaque nas páginas de política 
internacional não vem do ocidente.  Benazir Bhutto 

Vale a pena conhecer um pouco sobre “A Musa militante”   

e driblou – três ditaduras, foi a mulher definitiva de um grande 
escritor , e escondeu Geraldo Vandré dos militares. Mas provavelmente você nunca 
ouviu falar dela. Seu nome: Aracy Guimarães Rosa 

Norman Mailer temia supremacia feminina 

: segundo a capa, conta a história de grandes mulheres 

estudo acaba por revelar que as mulheres são mais éticas do que os homens

A VOLTA  POR CIMA DELAS... Kylie Minogue e  Whitney Houston 

visa trocar idéias 

Destaque do notíciário de novembro e do “SUPREMACIA FEMININA News”
Leiam homenagem em blog Português Cidadania PT  Benazir Buto  

SUGESTÃO DE LIVRO: MINHA HISTÓRIA DAS  MULHERES, MICHELLE PERROT 

AMOR FEMININO É VERDADEIRO 

OS homens estão acabando... 

AS MULHERES têm menos acidentes de carro, seu seguro é mais barato, saiba o motivo

VISTA VEJA-ON LINE DE 2007 EDIÇÃO DE MAIO 

 

de livros: MULHER E TRABALHO  AMÁLIA SINA 

VOCÊ, DONA DO SEU TEMPO     Christian Barbosa 

MULHER acusa marido de adultério ao vivo na China 

O suposto assassino de BENAZIR BHUTTO foi identificado 

Ludenbergue Góes  

 

Nessa semana, a mulher que ocupa o lugar de destaque nas páginas de política 

três ditaduras, foi a mulher definitiva de um grande 
escritor , e escondeu Geraldo Vandré dos militares. Mas provavelmente você nunca 

 

estudo acaba por revelar que as mulheres são mais éticas do que os homens 

Destaque do notíciário de novembro e do “SUPREMACIA FEMININA News” é assassinada! 

MULHERES, MICHELLE PERROT  

AS MULHERES têm menos acidentes de carro, seu seguro é mais barato, saiba o motivo 

do de adultério ao vivo na China  
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CONTROLE SEU Homem, por AMY SUTHERLAND 

COMO ADESTRAR SEU marido 

Uma  recruta  está  recorrendo  na  justiça  após  ter  sido  expulsa                       
do  exército  alemão  por  ter  implantes de silicone 

Uma mulher no poder: Lady Macbeth*  por Syntia Pereira Alves 

A BELDADE QUE OUSOU PROVOCAR CONSERVADORES  

MULHERES  CONTRA  UM  MUNDO  DOMINADO  PELA  INTOLERÂNCIA:  Rajaa Alsanea 

Oncologista brasileira representará OMS na AL: Sílvia  Brandalise   

Quem é essa nova mulher? por Beatriz Velloso, Mariana Sanches e Martha Mendonça              

FEVEREIRO 2008 

“Feminino na Dança” Centro Cultural São Paulo 

CORRIDA À CASA BRANCA FORÇA FEMININA:   Michelle 

A LIDERANÇA DAS MULHERES NA DEMOCRACIA MODERNA 

Pela  primeira  vez  uma  MULHER  participa  de  sessão do Órgão Especial                                                         

O poder de compra é nosso! Apenas poucas decisões de compra partem dos homens. O 
poder feminino é quase predominante:   

CIDADE DAS MULHERES: Chongqing 

Tarsila do Amaral ganha exposição na Pinacoteca:     

Pérola de Pablo Neruda: Os teus pés 

Mulheres  são  destaque  no  festival  É Tudo  Verdade;  confira  a programação:   

Livraria Siciliano participa do projeto "Mulheres em Destaque nas Livrarias“:   

O FEMININO SAGRADO:  MULHERES & DEUSAS 

Gorz e a cerimônia do adeus à MULHER 

MARÇO 2008 

Mulheres de visão: Elas quebraram tabus e conquistaram o seu lugar ao sol. Saiba quem são:   

Maria Eulina:  De moradora de rua a mulher executiva, presidente de uma ONG. A incrível 
trajetória 

Um olhar sobre uma das maiores executivas do Brasil:  Regina Nunes 

Homens não sabem "ler" as mulheres, aponta pesquisa 

Modelo faz protesto do Peta(1) em Mumbai, na Índia 

Triste Realidade: Brasil é 146º em ranking de mulheres no Parlamento  

Miriam Tendler, a primeira brasileira a descobrir uma vacina  

Capital mexicana lança ônibus só para mulheres 

Bolsa para Mulheres  A experiência de um Clube de Investimentos em Ações 
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 A Sensibilidade do Intelecto 

ABRIL 2008 

VIVA A SUPREMACIA FEMININA NA ESPANHA : 9 Ministras x 8 Ministros 

Grupo da Siciliano 2008 - Mulheres e Literatura 

Cleyde Yáconis: 90 peças e 58 anos de teatro 

Mulher 80 (DVD) 

80 MULHERES FAMOSAS COM MAIS DE 80 ANOS! Destaque a Médica RITA LEVI MONTALCINI 

Os passos de Clarice Lispector  

conheça Milú Villela: 

Psiquiatra brasileira troca o HC pelo Sudão: Sílvia Yasuda 

Cegos possuem percepção maior da qualidade dos vinhos...MULHERES cegas mais ainda. 

Comportamento: Sou dono-de-casa...enquanto minha mulher paga as contas, eu arrumo a 
casa, cozinho, lavo e passo O DONO DA HISTÓRIA 

VIVA A SUPREMACIA FEMININA NA ONU! 

ONU confirma professora da PUC-Campinas: Raquel Rolnik   

VIVA A SUPREMACIA FEMININA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL...e quem sabe na CORTE 
DE HAIA! ELLEN GRACIE 

VIVA A SUPREMACIA FEMININA NA FÓRMULA INDY!                                        Danica Patrick a 
primeira mulher a vencer na Indy 

MAIO 2008 

VIVA A SUPREMACIA FEMININA NA ITÁLIA...Antiga miss Itália nomeada Ministra da Família 

Saída de Marina reduz credibilidade ambiental do Brasil, sugere Economist:  

Mulheres são destaque em universidades 

VIVA A SUPREMACIA FEMININA NO BRASIL! Gisele  Bündchen  é  eleita, novamente 

Kate Moss é escolhida a mulher mais bem   vestida do mundo 

A fotógrafa israelense  Rachel Papo  registrou em livro o dia-a -dia das adolescentes 
israelenses 

LIVRO SUGESTÃO  O Salão de Beleza de Cabul Deborah Rodriguez 

Frase: Sexo e cérebro por Drauzio Varella 

Assim  te  conquistei  -  como  30 casais encontraram o amor de suas vidas 

Ronie Von, reconhecido adepto da SUPREMACIA FEMININA   

As eternas: Sabe quem são as 50 cantoras mais inesquecíveis da história da música?  

Quanto tempo deve durar a licença-maternidade? 

Hillary retira-se após obter mais de 18 milhões de votos 
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JUNHO 2008 

UMA MULHER INCOMUM:  Ruth Cardoso 

MULHERES que mudaram o mundo  Gabriel 
Chalita,  

O que elas odeiam neles 

 Monica Pimentel: Boni de Saias 

ETIQUETA DA BELEZA Inês de Castro 

MULHER decide 80% das compras 

Marketing e vendas para o Público FEMININO 
é tema do novo curso da ESPM 

 Obama contrata a ex-chefe de campanha de Hillary 

Mulheres no Topo 

Quem são estas MULHERES? Personagens de ‘Sex and the City’ 

FRANCAL LANÇA LIVRO SOBRE HISTÓRIA DO CALÇADO        

Oprah Winfrey é a celebridade  mais  poderosa do mundo,  segundo "Forbes“ 

Bala na Agulha Por Camila Antunes  

Luiza Brunet volta à passarela 

ASSISTA CLIPS DA SPFW 2008 PELA TERRA TV SITE:      

JULHO 2008 

A maior parte do eleitorado brasileiro é composta por mulheres 

Tributo à verdadeira beleza de Ingrid Betancourt  

médica  Rita  Levi  Montalcini 

Ex-funcionária  lança  site  de buscas  para  concorrer  com  o Google : Anna Patterson   

Vanity Fair" escolhe personalidades mais elegantes de 2008 

Documentário 'Annie Leibovitz' revela uma das maiores fotógrafas de todos os tempos 

Mulheres no poder ao redor do mundo  

São Paulo Fashion WeeK  

Ferramentas  de  tortura  para  algumas,  símbolo  de  poder e sensualidade  para outras:  
saiba  tudo  sobre  o  salto  alto:  

Igreja anglicana aprova mulheres bispos 

Fórum Internacional de Mulheres do Futuro pela Paz do Planeta  

Uma mulher de estilo: Falar de  Ruth  Cardoso  é também falar da beleza - e de quem  sabia 

ser  elegante  com  recato  e  simplicidade 

Mulheres Ousadas Chegam Mais Longe:   Lois P. Frankel 
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O conto da MULHER Brasileira, por Edla Van Steen 

MULHERES NO COMANDO: COMO LIDERAR SEM DESCER DO SALTO Caitlin Friedman, 
Kimberly Yorio 

AGOSTO 2008 

A  saltadora  MAURREN HIGA MAGGI  é  a  primeira brasileira  a  conquistar  uma  medalha  
de  ouro individual feminina 

MULHERES BRILHAM EM OLIMPÍADA “COR  DE ROSA” 

Mulheres possíveis - Martha Medeiros 

Em Pequim, o diálogo entre as músicas se encerrou e fica a certeza da força da mulher 
brasileira 

Maçonaria inaugura hoje o 1º Templo feminino do Brasil  

McCain escolhe Sarah Palin como candidata a vice 

Partido britânico critica revistas masculinas por desvalorizarem as mulheres  

Campanha quer ampliar participação de mulheres na política Redação Portal IMPRENSA  

Mulheres Maravilhosas - Mantendo os Homens a Seus Pés  

Só para mulheres:  primeiro  site com conteúdo automotivo para o público feminino. 

RAPOSA SERRA DO SOL SUPREMO OUVE SUSTENTAÇÃO DA ADVOGADA-ÍNDIA 

Gisele Bündchen é eleita a "mulher de negócios mais sexy“ 

O médico argentino Ricardo Coler narra em livro sua experiência em Loshui, uma 
comunidade chinesa realmente matriarcal 

Conheça a Islândia - A Ilha das Mulheres: 

SETEMBRO 2008 

Boa notícia: aumenta participação das MULHERES na política 

O poder é delas, mas no Brasil ainda está ruim (142º. no ranking) 

The Girl Effect – O poder das mulheres mudando o mundo 

REFLEXOLOGIA: Massagear os pés ou mãos... 

Quem disse que mulher de cinqüenta anos é velha? 

Todo homem é frouxo! 

O que mudou no comportamento masculino ninguém sabe, mas a queixa das jovens 
mulheres contra eles, aparentemente, é grave 

Trabalho continua desigual no Brasil, diz estudo da ONU 

O Reino das MULHERES: O Último Matriarcado 

A incrível história da atriz que ganhou a Palma de Ouro em Cannes: Sandra Corveloni 

A dama do etanol: Patricia Woertz  

Famílias chefiadas por mulheres aumentaram dez vezes em 13 anos, mostra pesquisa 
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Nicole Kidman vai protagonizar "Indiana Jones feminino" 

Ministra grávida não revela nome do pai 

A ministra da Justiça francesa, Rachida Dati 

Cantora Fergie entra em lista das mais bem vestidas 

Meninos na cozinha 

Escritora lança manual para a ex e para a atual 

OUTUBRO 2008 

Mais uma grande MULHER no poder: Sylvia Steiner 

Já pensou em condicionar seu parceiro? 

Pesquisa revela particularidades do orgasmo feminino 

Rachel Corrie, morta em Gaza, comove New York 

Jovens turcas fazem do véu símbolo de rebeldia 

Jessica Kuerten vence final Global Champions 

Anúncio com MULHER de minisaia causa polemica na Suécia 

Jantar em silencio 

Homens traçam o perfil da MULHER ideal 

Aos 42 anos, Halle Berry é escolhida a MULHER mais sexy do mundo 

A economia e os valores femininos 

J.K. Rowling é a escritora mais bem paga de 2007, diz Forbes 

Descubra o fetiche dele 

George Clooney aos pés de Zeta-Jones 

NOVEMBRO 2008 

Michelle Obama... a vencedora 

O Museu da Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado... 

Além de Michelle e Hilary que influenciarão Obama, outras Mulheres farão parte de sua 
equipe 

Condolessa em versão vestida para matar 

Esperma: propriedade da MULHER 

Associação dos Maridos Mandados pelas Mulheres 

Ann Dunwoody será a primeira general de quatro estrelas dos EUA 

Índice aponta forte desigualdade salarial entre os sexos no Brasil 

Primeiras Damas marcantes 

MULHERES consagradas 

Brasil é o 73º. em Ranking Econômico Mundial de igualdade entre os sexos 
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Sobre MULHERES e bruxas 

MULHER em primeiro lugar 

Imagem de MULHER cruxificada escandaliza religiosos 

Brasil faz gol depois de cambalhota de Leah 

DEZEMBRO 2008 

Papai Noel e a SUPREMACIA FEMININA    

Mamãe Noel 

Famílias chefiadas por mulheres crescem mais de 10 vezes em 15 anos 

Chapéu reina no verão  

MULHER CONSCIENTE E COM SAÚDE VIVE MAIS 

COMO ORGANIZAR E CONSERVAR SEUS CALÇADOS 

Hillary é convidada especial de Rice em jantar  

Conheça Bia Figueiredo 

Lista de Natal 

CONDESSA DE BARRAL: A PAIXAO DO IMPERADOR  

Mulheres - O Sexo Forte 

Uma  em  três  mulheres  terminaria  o  relacionamento   por causa   de   presente  de Natal 
"inadequado"       

RELACIONAMENTO: O que fazer quando eles dizem não! 

Meninos que traem: Eles pulam a cerca e assumem o deslize numa boa! 
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JANEIRO 2009 

MICHELLE assumiu 

Primeira lei assinada por Obama é de igualdade salarial entre homens e MULHERES! 

Leia mais na página 4.  

A Verdadeira Rainha da Salsa... 

Seleção feminina do Brasil conquista Sul Americano de Rugby  

Marta é “tri”em premiação da Fifa  

Cidades com mais mulheres! 

O Mundo cada vez mais feminino 

Metrossexual perde espaço entre as mulheres 

Mulheres dominadoras estão em alta    

Mulher exigente 

As MULHERES na Sky e Tv AlphaviLle  

'Matem-na, por favor'  

Receita feminina 

Prêmio Jovem Cientista 2008 

                            

FEVEREIRO 2009 

Mocidade vence em São Paulo com a Presidente Solange Resende 

Salgueiro vence no Rio de Janeiro com a Presidente Regina Celi Duran 

Ellen Grace (foto) é candidata do Brasil a cargo na OMC 

Mulheres dominando os games!  

Os que as MULHERES buscam em uma relação amorosa 

MULHER, excetuando a força física,  é  muito  superior ao homem 

New look de Michelle Obama 

Mulheres de vermelho dominam os homens... 

Para retardar o envelhecimento...  

O melhor da vida a dois: por que continuar casado? 

HUMOR: Porque as MULHERES dominam os homens, a resposta 
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MARÇO 2009 

A brasileira que desbancou o Google: Juliana Freire 

Primeira Reitora na UNICAMP? 

A dura vida de mulher no trabalho 

Homens fofocam mais que mulheres, diz estudo 

No Iraque, ministra da Mulher joga a toalha e conta sua frustração: Nawal al-Samarraï    

"Troféu Mulher Imprensa" divulga as vencedoras de sua quinta edição  

Semana de moda de Paris - Outono-Inverno 2009/2010 

Visite o site e veja as fotos 

Frases diversas 

MARIE RUCKI VOLTA A SÃO PAULO 

“Marido Virtual” 

Lilith - a primeira mulher de Adão!! Omitida pela Igreja!!  

ABRIL 2009 

Dia 13 de Abril: Dia Internacional do Beijo 

Mamografia: entra em vigor lei que beneficia as mulheres 

MAIO: DIA DAS MÃES:  

Unhas perfeitas: Novas tendências em esmaltes...  

Pesquisa com 2000 cinéfilos do Reino Unido coloca Andrey Hepburn                 
como a atriz mais bonita do cinema 

O que você acha? Estas mulheres estão se privando de seus prazeres por uma boa causa?        
É uma alternativa poderosa e poderá impedir uma nova onda de violência no 
Quênia? 

Não joguem pedras nas Genis e afegãs 

Primeira mulher projeta mesquita na Turquia 

MULHER mais bonita do estado de São Paulo é de Campinas. 

Mulher obtém direito de coletar sêmen de noivo morto nos EUA  

Um retiro dedicado à sexualidade feminina 

MAIO 2009 

A Viúva Clicquot 

Obama, nomeia a juíza Sonia Sotomayor para a Suprema  Corte do país.        

Ela Wiecko Volkmer de Castilho compõe lista tríplice para Procurador-geral da República 
pela terceira vez desde 2000 

Simone de Beauvoir: escritora, filósofa existencialista e  uma  das  precursoras dos direitos 
das MULHERES em espetáculo com Fernanda Montenegro:  Viver sem tempos mortos 
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MULHERES no planeta – Exposição de fotografia na OCA 

Mulher de Odinga adere à greve 

VIVA A SUPREMACIA FEMININA NO QUENIA 2 

Propaganda de lingerie "escraviza" homens no  

Reino Unido 

Vejam o que pensa este argentino sobre as Mulheres... 

Pistas para desvendar a mente feminina  

MULHER, da Jornalista e Socióloga Fátima Santos 

Aos 90 anos, precursora do Braille no Brasil vê com os olhos  do coração 

De salto alto, a mulher chega ao topo no universo corporativo dossiê do FEMINISMO NO 
SÉCULO XX: Beauvoir e os paradoxos do feminino  (Simone de Beauvoir) 

JUNHO 2009 

CONSELHO EDITORIAL NA RUSSIA 

MULHERES ACIMA 

uma associação espanhola formada apenas por homens lançou  uma  campanha  pela  
igualdade  também no âmbito doméstico...     

MULHERES CONSTRUINDO UM NOVO RIO 

Uma breve história das conquistas femininas: Yes, we can! 

Edson Celulari reclama do universo feminino: "Como dói a pressão de um brinco!“ 

Sarkozy diz que burca não é bem-vinda na França  

COMO CUIDAR DOS PÉS DURANTE O INVERNO  

Conselhos eróticos mudam a visão feminina no mundo árabe  

AMÃ - Rainha Rania, uma mulher moderna e bonita, admirada na Jordânia e no mundo  

Aprenda a treinar seu homem 

Bruce Willis em ensaio fetichista para W magazine  

Um repórter americano falava sobre as diferenças entre homens e mulheres praticando o 
vate-tudo. 

MULHERES DE FIBRA 

Rita Passos é nomeada secretária de Estado 

CUIDADO! 

Aquilo que você der a uma mulher, ela vai tornar maior:  

JULHO 2009 

Paula Cardoso é promovida ao comando do Citibank Brasil 

Todo o poder às MULHERES 
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Indra Nooyi: CEO of beverage giant Pepsico, is ranked  

fourth among 15 Fortune 500 Women CEOs 

O poder das mulheres nas empresas 

Multa à Petrobras derruba potiguar Lina Vieira da  

Receita Federal 

...já era previsto... 

Insatisfeito, Lula quer tirar potiguar Lina Vieira da Receita 

Mulher "dalit" assume Presidência da Câmara Baixa da Índia 

Fabíola Molina: Provavelmente muitos não ouviram falar sobre ela.  

MAIS MULHERES NO PODER NO BRASIL 

Contos: Pequena e Grande Mulher  

Manter a individualidade é o caminho para a felicidade do casal 

Doidas e Santas”  Martha Medeiros 

SEJA UMA GRANDE MULHER  

Vinho tinto aumenta desejo sexual da mulher: A libido aparece com força depois de uma 
taça da bebida  

A Proposta (comédia)  

Latorraca beija os pés de Juliana Paes 

O futuro é delas 

AGOSTO 2009 

As 100 mulheres mais poderosas do mundo...(com fotos) 

A peça publicitária do Ford Fusion 

NA GRÃ-BRETANHA...GOD SAVE DE QUEEN 

MICHELE FAZ OBAMA CUMPRIMR PROMESSA FEITA ANTES DA ELEIÇÃO 

As MULHERES mandam no instigante mundo galego... 

Taj Mahal - Uma história de amor 

Mulheres otimistas 'vivem mais', diz estudo 

Ex-aluna de Ruth Cardoso lança o 'Livro de Ruth‘ 

Maitê Proença se livra de processo  

Roseana T. Aben-Athar  Kipman SUPREMACIA FEMININA NO HAITI 

Nem tudo é festa  

Irã - Mulheres lideram os gritos por liberdade  

VIVA A SUPREMACIA NO IRÃ! 

UMA MULHER NO TRONO DE SÃO PEDRO? (PAPISA JOANA) 



 

 13 

Eu trai, esta é a minha punição.  

VIVA A SUPREMACIA FEMININA NA VIRGINIA! 

A BÍBLIA da MULHER 

Female Supremacy Gifts…a grife da SUPREMACIA FEMININA 

SETEMBRO 2009 

DEUSA  AFRODITE... 

Como lidar com as taras do seu parceiro.  

BRASIL TEM CADA VEZ MULHERES NO PODER 

A curiosidade mata mesmo!       

HUMOR: Mulheres fenomenais 

Mais rápido que Usain Bolt, guepardo  

bate recorde mundial de velocidade  

Psicóloga Jessica Cox é a primeira pilota sem braços 

Mulheres na Justiça  

Entrevista com Hillary Clinton: uma nova agenda para as mulheres 

Angela Merkel é reeleita para segundo mandato na Alemanha 

Uma alternativa para o  Procon. 

Sapatos apertados? saiba como deixá-los mais confortáveis: 

Visite o portal da escultora Heather Jansch 

OUTUBRO 2009 

Pela primeira vez, MULHER vence o Nobel de Economia  

Jessica Watson: volta ao mundo num barco à vela: 

Homens perdem função cerebral diante de mulheres bonitas  

AMÈLIA : Estréia dia 23 de Outubro nos Estados Unidos e só chega ao Brasil em 2010 

Mulheres controlam a economia mundial  

Primeiro  passo  na  Lua poderia ter sido por uma MULHER                       

Womenomics: a hora e a vez das MULHERES  

MULHER QUE LÊ 

O filme: "Coco antes de Chanel", 

MODOS DE MACHO 

O poder do batom: liderança feminina como vantagem competitiva  

Autores ligam feminismo ao aumento da prostituição 

A MULHER no Islam: Mito e Realidade  
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NOVEMBRO 2009 

VIVA A  SUPREMACIA FEMININA NA  PUC-CAMPINAS 

EUA criticam agressão à Yoani Sanchez 

ANA  ARCANJO, PATRIOTA SIM  SENHORA!    

“WOMEN IN ART"    

Amity  World é um dos  “websites” sobre Dominação Feminina 

Mulheres políticas  trabalham mais do que homens 

FRASES 

Exposição  em SP brinca com  o estereótipo da mulher  

 

Rihanna  diz ter vergonha de  ter se  

apaixonado por  Brown  

A  ELEGÂNCIA DO COMPORTAMENTO  de Toulosse-Lautrec 

Mulheres  na sinuca, descobrindo  um esporte  sempre masculino!   

DEZEMBRO 2009 

VIVA A SUPREMACIA FEMININA na PUCCampinas II 

As mulheres querem muito mais: Livro traça um raio x do universo feminino e revela 
preferências e insatisfações de mulheres de 22 países  

Ousada ou recatada?  

Mudança de hábitos (inversão de papéis no casamento não é mais teoria e ganha adeptos 
no Brasil. 

Maldita insônia: Problema é três vezes mais freqüente em mulheres e tende a piorar na 
menopausa 

Deusas e a Mulher - Nova Psicologia das Mulheres, Jean Shinoda Bolen.  

Deus Usa Baton, cabala para mulheres, Karen Berg 

O desafio feminino de Jeannette Walls 

OS HOMENS...Os Homens.  Os homens bons, são feios...Arnaldo Jabour 

O Brasil precisa de mais Juízas assim! Não teve medo de enfrentar o Poder: Dra. Luciana 
Novakoski Ferreira Alves de Oliveira 

Astrologia para 2010: o ano de Vênus: Confira as previsões 

Pesquisa prova: mulheres amam mais sapatos do que namorados 

Tacha é efeito obrigatório nos modelitos da noite paulistana 

...VIVA A SUPREMACIA FEMININA NO FLAMENGO, UMA MULHER NO COMANDO DE UM DOS 
MAIORES CLUBES DO BRASIL: Patrícia Amorim 

Entre obesos, mulher tem mais risco de infarto, mostra estudo em SP  
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A dignidade e a vocação da mulher: Uma budista do balacobaco: A Monja Coen, 

Entrevista interessante com a Ministra da Saúde da Finlândia Dra. Rauni Kilde  

Show de Comercial: 

JANEIRO 2010 

VIVA A SUPREMACIA FEMININA na PUCCampinas III 

“Mitos Universais”  de Jean Lang 

A cineasta é a primeira mulher a receber o prêmio de Melhor Direção...conseguiu um feito! 

Kathryn Bigelow:   

Retrospectiva Feminina 2009 

Depressão afasta 10 pessoas por hora do trabalho. Problema é mais comum em mulheres... 

Aumenta o número de mulheres...o sonho de ser dona de seu negócio:   

Mulheres estão assistindo mais filmes pornôs 

Ele é mais novo: As famosas e as anônimas que se relacionam com homens mais jovens 

A Presidente do Instituto Esporte & Educação, Ana Beatriz Moser,  foi  

uma das personalidades homenageadas pela Revista TRIP na Terceira  

Edição do Prêmio TRIP Transformadores. 

Homens maduros   

La Mujer, una  Diosa encarnada 

Elas dizem não ao casamento 

Geração solteira 

Onde mora o desejo: Nenhuma técnica consegue arrebatar a verdade: o ponto G é nos 
ouvidos 

David Beckham se diz excelente "dono de casa“ 

As Mulheres É que Mandam ... E É Bom que Seja Assim                                                   
Autor: Ruiz, Rogerio Lacaz 

FEVEREIRO 2010 

Victoria Beckham diz   que  manda no marido...   

Amigas de curam” que “corre na net” é um RESUMO de um artigo de Gale Berkowitz  

MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA DA ESPÉCIE 

Mulheres de 40 dominam jogos de mídias sociais 

Um a cada cinco preferem cachorro ao parceiro 

DIA dos Namorados: divertida e vingativa peça publicitária 

Mulheres já são 30% na magistratura brasileira 

Pesquisa do Pólis busca criar plataforma de políticas sobre produção e consumo  
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Reparando a Economia? Trabalho para  

Mulheres…saiu no “The Washington Post” 

Me diziam: 'Você é mulher e vai pegar a presidência?’   Angelina  Basílio (Rosas de Ouro) 

Primeira mulher a comandar uma aeronave na Lufthansa completa 10 anos de carreira 

As MULHERES FAZEM A HISTÓRIA 

BIA FIGUEIREDO, nossa MULHER na Indy 

Uma MULHER dirigindo o “Le Monde” 

SHERRY ARGOV: Por que os homens amam Mulheres Poderosas 

divertido comercial  veiculado nos Estados Unidos sobre o “CADILAC 

MARÇO 2010 

Difícil arte de ser mulher 

Oscar inédito fortalece trabalho feminino no cinema 

“Conselheiras" ganham a web e ajudam até emagrecer  

 Homens experimentam ser minoria em universidades 

Como matar uma Mulher de prazer    

Brasileira deseja casamento cada vez mais 

Mulheres têm mais dificuldade para largar o fumo 

Brasileiras se destacam no mundo da ciência 

A  artista Cal Lane 

Fabiana Murer é ouro em Doha 

Elas estão de bem com a vida e a religiosidade. 

Quando um homem chama uma mulher para sair... 

Sienna Miller, Claudia Schiffer e Kylie Minogue tiram a roupa...                                      

O mundo sem as Mulheres 

As mulheres que dominam o mundo 

Que deusa é você?  ...entre no Link e descubra 

Hilary Swank: "Até hoje é difícil para a mulher ser livre“ 

Rasgar dinheiro é profissão na Casa da Moeda.   

Este texto é da Oprah Winfrey. 

Decidi  ser  uma  mulher  mais feliz Martha Medeiros 

 

Deixe seu recado no WOMANITY 

BOLSA DE MULHER A primeira rede social feminina do Brasil    
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ABRIL 2010 

 Ícone da luta pelos direitos civis, Dorothy Height morre aos 98 anos.  

Bélgica aprova lei que proíbe véu islâmico em lugares públicos 

Mulheres árabes pagam para restaurar virgindade 

Hipertensão: ELAS já são maioria nas estatísticas 

Quem  disse  que  as  Mulheres  não participam da Maçonaria?                                                               

HUMOR: 10 homens e 1 mulher 

Mulheres acusadas de serem culpadas pelos terramotos no Irã 

Isabel Allende conta histórias de paixão 

Adorando sua esposa  2      

Homens delicados vs. viris 

Mulheres que fazem rir 

Mulheres querem se casar mais cedo 

Deputada Cidinha Campos: - e os ladrões? 

16% dizem que pílula prejudica o prazer  

Elegia: indo para o leito 

Mulheres tiram a roupa para protestar contra presidente Calderón no México  

ANDRE RIEU  E CARMEN MONARCHA 

Missão espacial de Discovery reunirá pela 1ª vez 4 mulheres no espaço 

Los Caballeros las Prefieren Brutas 

O Anuário da GRANDE MÃE, de Mirela Faur 

MAIO 2010 

MULHERES: O maior dos mercados emergentes 

Bola da Copa é uma patricinha”, diz ... 

Dia Mundial Sem Tabaco foca nas MULHERES 

No Brasil, número de MULHERES empreendedoras supera o de homens 

Adriana Flosi é a primeira MULHER a comandar a Acic 

Como a MULHER pode se aprimorar no trabalho 

EUA discutem aprovação de "viagra feminino“ 

Ciência prova que MULHERES ficam realmente cegas de ciúmes 

Homens mentem mais e com menos culpa que mulheres, diz pesquisa 

Britney  Spears e o vídeo  com seu fetiche 

Encontro Nacional da Mulher Moderna 

"Tournée é filme feminino", defende atriz 
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Obama indica Elena Kagan para Suprema Corte 

Atriz deixa herança de US$ 8,4 milhões para mordomo 

PRÊMIO SEBRAE MULHER DE NEGÓCIOS 2010 

UM POUCO DE HUMOR: CURSO DE FORMAÇÃO DE MARIDOS 

Será que ele é o cara certo pra você? 

JUNHO 2010 

VIVA A SUPREMACIA FEMININA NA INDÚSTRIA AUTOMOBILISTICA: MULHER IRÁ PRESIDIR A 
GM NO BRASIL  

TERAPIA DO ELOGIO  

A  IGREJA, FINALMENTE COMEÇA  MUDAR ALGUNS “DOGMAS”...  

Winfrey  e  Beyoncé  são  as mais  poderosas  do mundo para a  

“Forbes” 

MULHERES AMIGAS  

EROTISMO  CABEÇA 

A cientista Elaine Fuchs: vitória em um mundo onde os  

homens são maioria. Viva a SUPREMACIA FEMININA!  

MISS IMPERFEITA de Martha Medeiros 

As mulheres na Copa do Mundo  

Viagra feminino pode ser lançado no fim de 2011 

Casais reconhecem emoções pelo cheiro 

Sans_doute_les_femmes_sont_fortes 

Orgasmocracia: você tem que gozar, muito... 

As atrocidades que sofrem as MULHERES no mundo islâmico  

Jornalista revida agressão de jogador da Argélia  

Viva a SUPREMACIA FEMININA NA AUTRÁLIA: Julia Gillard 

Oito perguntas para o iogue da Madonna 

Para elas, estresse em casa é maior do que no trabalho 

Brasileiras estão mais obesas 

Dieta saudável é o hábito preferido delas para proteger a saúde 

Novo CD de Aguilera: inspirado em "mulheres heroínas 

JULHO 2010 

Meninas têm mais chances de alcançar bom desempenho escolar 

DOMADORA DE CORAÇÃO  

Pré-eclampsia mata três mulheres por dia 
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Escrito por Regina Brett 90 anos de idade em The Plain Dealer  

Quem disse que MULHER não pode ser comediante 

Opinião de um homem sobre o corpo feminino. Paulo Coelho 

Angelina Jolie diz que interesse mútuo é a chave da relação com Brad 

Hormônios influenciam o sono feminino 

Um Homem inteligente falando das Mulheres. ( L. F. Veríssimo) 

Garota de 21 anos lidera campeonato brasileiro de golfe 

Noiva casa em hemocentro e pede a convidados doação de sangue 

Frases  recebidas pelo dia da Amizade 

International Academy for Modern Matriarchal Studies  and Matriarchal Spirituality 

Brigas podem ser necessárias pra equilibrar a relação? 

O texto a seguir foi escrito por Audrey Hepburn, quando pediram que revelasse seus 
segredos de beleza. 

AGOSTO 2010 

“A velha rabugenta” 

Prioridade da nova presidente da GM será o lucro  

Best-sellers estão desprestigiados, lamenta Isabel Allende 

MULHERES sabem fazer política 

Revista Claudia premia MULHERES 

Maya Gabeira vira a primeira brasileira premiada no  

Teen Choice Awards  

As MULHERES  do Irã não desistiram, nem desistirão.  

Ginástica dois em um 

Relacionamento com homens narcisistas pode 

ser hostil e violento 

Cerveja aumenta risco de doença de pele em MULHERES 

Bancos criam 9.048 vagas no primeiro semestre, diz Dieese 

Você é uma MULHER  de negócios eficiente?  Faca o teste clicando no link abaixo: 

CICLO MENSTRUAL - MUITO IMPORTANTE TODOS SABEREM!  

MULHERES acham homens de vermelho mais atraentes 

MULHERES  bonitas são rejeitadas para alguns empregos, diz estudo 

Um drama chamado Alzheimer 

Romance e sexo: a combinação que as mulheres esperam 

As MULHERES estão mudando o mundo e a propaganda! 


