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 RELAÇÃO DE ASSUNTOS POR MÊS DE PUBLICAÇÃO 

                       SETEMBRO DE 2011-AGOSTO 2012 

             

 
SETEMBRO 2011 BOLETIM No. 49 

Presidente da Kraft é executiva mais poderosa dos EUA, por BIA       

A DANÇA DAS MIL MÃOS, por ANA LUIZA  

SEREIA OU BALEIA, por REGINA                                                                                                         

Luiza Eluf na reforma do Código Penal                                                                                               

Graças aos hormônios, mulheres têm sonhos mais reais e selvagens do que os homens  

Franqueza e coragem da Ministra Eliana Calmon, por sini                                                                                                                          

Técnica, beleza e graça.  Casal dança com sensualidade! por AMA 

Pensamentos de MULHER,  por JUSSARA 

MULHERES que correm com o Lobos,  por SYLVIE 

Eva Pierrakos, por SOFIA L. ZANON             

Comercial de Gisele fora do ar?  E os outros?  por AMA                                                                                                                                                                                                                                                      

Mulher saudita levará dez chibatadas por dirigir um carro, por ALINE                                                                

Rei da Arábia Saudita anuncia direito de voto às mulheres, por ALINE               

Uma brasileira, que talento e que beleza!  por sinI 
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Waris Dirie, por sini    

AMLAC DÁ POSSE AOS NOVOS MEMBROS, por ANA LUIZA   

Noiva mecânica transforma Fusca 1969 em  Porsche clássico para casamento...                                                                                                                          

Nova classe média: Maioria é feminina, branca e com mais de 25 anos, por AMA                                   

Boadiceia, por SOFIA L. ZANON                                                                                                   

Morre Wangari Maatha, a primeira MULHER africana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz                                                                                                                                   

As sandálias mais caras do mundo, por AMA                                                                               

Esmalte que muda de cor no sol é lançado na Beauty Fair  

Por que não consigo chegar ao orgasmo? 

Ana Arraes é eleita nova ministra do TCU, por PVA 

Ellen Gracie: "É o poder menos corrupto“, por sini                                                                           

A nova estrela da moda tem 90 anos, por PVA 

Camila Vallejo: uma luz a iluminar o caminho, por SOFIA L. ZANON 

Fios Brancos, por ivan s. machado 

A nova MULHER, por Flavio 

HUMOR 

por SOFIA L. ZANON - Expressões das MULHERES 

 

OUTUBRO 2011 BOLETIM No. 50 

PRÊMIO NOBEL DA PAZ:  ALEGRIA E TRISTEZA 

Nobel da Paz é dividido entre três MULHERES, por PVA 

Evento que celebrava Nobel da Paz em Taez  

termina com 40 feridas,  por MONICA  

Novas descobertas sobre o manto da Virgem de Guadalupe, por AMA  

Donas de casa sofrem preconceito? por CARLA 

Plebéia casa com monarca no Butão, por CARLA 

Dossiê do salto alto, por ALINE 

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5igl6O4LjpMKqandrAUnJjpt6bNqQ?docId=CNG.afddfb1ad97db9ad160136e136c75806.21
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SUPREMACIA FEMININA....Fazemos tudo e de salto alto, por ALINE 

O dia da caça: ela avança, ele trava, por AMA 

Fumar é pior para as artérias femininas 

MULHERES terão direitos iguais na sucessão ao trono britânico, por PVA 

Todo homem que trata uma MULHER como uma Princesa, demonstra que foi educado por uma RAINHA, 

por PVA 

Mulheres são essenciais para resolver fome na África, por PVA 

Após 2 mulheres no poder, Irlanda tem recorde de candidatos, por PVA 

Força nada bruta: mulheres invadem a construção civil, por PVA 

O que faz o amor acabar? por REGINA 

SUPREMACIA FEMININA NOS CURSOS DE MBA, por REGINA 

Até no Reino Animal os machos perdem a calma diante do canto e da  

eloqüência feminina...Essa foto não tem preço! 

Marketing de Batom, por RENATA 

Michelle Obama fecha acordo para escrever livro sobre alimentação 

MULHERES de sucesso querem poder amar,  por REGINA  

Aos poucos, mulheres conquistam os céus, por flavio Araújo 

 Os seis vilões do casamento 

O impacto do feminismo sobre o estudo das religiões 

 

NOVEMBRO 2011 BOLETIM No. 51 

Público aprova motorista machista de ‘Fina Estampa’  por MONICA  

RESULTADO ABSURDO! A nossa colaboradora questiona: - eu não fui consultada, e você foi 

...barraco durante show...é o dia da não violência contra as MULHERES! 

Milhares fazem fila em Londres para receber abraço de Amma por AMA 

Polícia investiga suspeitos de espancarem mulheres para serem presos com drogas no estômago por 

ALINE 

Bianca Salgueiro: “Namorado tem que ser inteligente e gentil” por ROSE 
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Marin Alsop, a nova regente titular da OSESP por AMA 

Mulheres que arrastam uma carreta e levantam pneus de caminhão por PVA 

“É mais claro que o sol, que Deus criou a mulher para domar o homem.” Voltaire por PVA  

Sophia Loren diz que sexo todos os dias a mantém bela  por REGINA 

As mulheres são mais alegres", afirma Ênio Vecchi. por CARLA 

Os homens distinguem-se pelo que fazem, as mulheres pelo que levam os homens a fazer. "  Carlos 

Drummond de Andrade por BIA 

Edir Macedo Humilha as Esposas dos Pastores...e ainda se diz homem de DEUS!   

Sugestão de filme: ESPOSAMENTE por SB com o seguinte comentário:  

Toda mulher que se preze deveria assistir a esse filme e aprender com Laura Antonelli o exato lugar que 

deve deixar seu Marcello Mastroianni, em determinadas circunstâncias da vida.  

Morre Evelyn Lauder, firme ativista contra o câncer de mama. por ANA 

Homens recorrem a prostitutas porque 'sabem distinguir entre sexo e amor', diz estudo.  por CARLA 

15 novidades em lembrancinhas de casamento.  

 

DEZEMBRO 2011 BOLETIM No. 52 

Com perfil 'inusitado', jovem chega à diretoria da TAM 

Em 10 anos, dobra o número de mulheres que chefiam a casa - Por AMA 

As mulheres com poder sobre entidades em prol da educação. Por PVA 

Mulheres conquistam espaço no setor de energia elétrica 

MULHER e a labirintite, com a otorrinolaringologista Dra. VERA ANDIARA 

Grandes companhias querem mais líderes MULHERES 

Ex protagonista de "Malhação" faz ensaio sensual 

MULHER Madura,  puro como mel. Por AMA 

ADRIANA MACHADO assume a Presidência da GE. Por MONICA 

Ainda no mesmo link outras MULHERES de sucesso como: Luiza Helena Trajano, Magazine Luiza; Grace 

Lieblein, da GM Brasil; Chieko Aoki, Blue Tree Hotels;  Liliana Aufiero, da Lupo e Regina Nunes, da 

Standard & Poor´s. 

Matriarcado e o futuro por luciano:   
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Murer leva o bi no Prêmio Brasil Olímpico. Por ANA 

Brasil se torna o país das doutoras, mas ainda há discriminação... 

Como Arranjar Marido Rico Por CÉLIA 

 

JANEIRO 2012 BOLETIM No. 53 

Mulheres estacionam melhor que homens, indica estudo, por PVA 

Fumiko Diva Matsuda é homenageada como Mulher Empreendedora  

do Agronegócio, por ERICA 

Brasil ocupa apenas o 82º. Lugar 

Michele Obama com ciúmes? Por AMA 

Jane Fonda: O terceiro ato da vida, por AMA 

A culpa ainda não deu carta de alforria à MULHER, por ALINE 

Cinco coisas que melhoram na vida da mulher ao envelhecer 

Qual mulher de Paulo Coelho você é? 

O HOMEM FEMININO, por Ivan 

MULHERES odiadas  

Menininha questionando o sexismo da indústria de brinquedos                     

Piggy a diva dos chiqueiros, por REGINA 

Para o físico Hawking, mulheres são maior mistério do universo 

Espetáculo da MÃE NATUREZA, por SOFIA Z 

Dominicana corta pênis do marido enquanto ele dormia, por REGINA 

Procura-se “especialista em gênero”, por REGINA 

COMO SE TORNAR UMA SUPER MÃE EM 10 LIÇÕES 

Diálogo da Dercy no céu, por Ivan 

Aprendendo com um movimento de pés-descalços, por SOFIA Z. 

Mulheres na nossa mira em 2012 

Denise Schirch, braço direito de joão paulo diniz, por MONICA 
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Saiba quem é Maria das Graças Foster, que deve comandar a Petrobras, por NANCY 

MULHER desenhada de dentro para fora, por CARLA   

Opinião de um homem sobre o corpo feminina (paulo coelho)  

Ana Paula Padrão e o “Tempo de MULHER” 

Michelle Obama e a evolução de uma primeira-dama, por AMA 

A EXPOSIÇÃO LAUREADA DA ARTISTA CHRISTINA OITICICA 

 

FEVEREIRO 2012 BOLETIM No. 54 

Modelo An-Sofie Dewinter no centro de uma polêmica, por AMA 

Primeira  MULHER indígena oficial do Exército Brasileiro 

Brasileira comandará GM para Argentina, Uruguai e Paraguai, por PVA 

Meryl Streep ganhará Urso de Ouro honorário, por PVA 

Grammy 2012 consagra Adele e homenageia Whitney Houston, 
por PVA 

Feito para os homens. Dedicado às MULHERES, por LEILA 

Noiva casa-se aos 100 anos, por ALINE 

ORDEM DESTACA OS 80 ANOS DO VOTO FEMININO 

A origem do Dia Internacional da Mulher 

Comece o dia com uma boa Música, por ivan de souza machado 

Por que as pessoas entram na sua vida? por ivan de souza 
machado 

TATOO! por ivan de souza machado 

Visite o blog de ivan de souza machado no link abaixo. 

Morre aos 97 anos Lydia Lamaison, glória do teatro argentino 

Ex-modelo de biquíni torna-se dona e CEO de negócio milionário, 
por AMA 

Agora é que são elas, por BIA 

Joias Contemporâneas: Brasil e Dinamarca 

Sugestão de Livro: Direto ao Ponto, como encontrar, segurar e  entender os homens: Steve 
Harvey, vendido em qualquer livraria de aeroporto.  
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MARÇO 2012 BOLETIM No. 55 

Mulheres abandonam famílias para fugir de casamento forçado na Europa 

Rosiska Darcy: "as mulheres precisam esquecer o machismo“. por BIA 

Sapatos de Maria Antonieta vendidos em leilão por R$ 105.000.  por ALINE 

O Amor é lindo. por AMA 

10 coisas simples para fazer sua mulher mais feliz. por AMA 

Chicago inaugura estátua vaporosa de Marilyn Monroe.  por  AMA 

Deixe os Homens aos seus Pés, de Marie Forleo  

Desvende as curiosidades do mercado erótico. por  MONICA 

Fazer exercícios pode levar mulheres ao orgasmo. por REGINA 

Trabalhar muito pode melhorar o casamento. 

...a vida de uma comandante de avião.  por PVA 

A mulher segundo Clarice Lispector. por PVA 

A participação das mulheres ajuda a criar um mundo melhor? por PVA 

Mulher que comandou UPP no Rio é homenageada nos Estados Unidos. por PVA 

Conheça modelos diferentes dos padrões da indústria da moda.  por PVA 

...passeando em Buenos Aires, visite                                

 

 

 

Mulheres do Brasil.  

El hombre es de objetivos, la mujer de procesos. Pilar Sordo  

A mulher ideal segundo os livros de autoajuda  

PORQUE OS HOMENS NUNCA FICAM DEPRIMIDOS?  

Alexander Tsiaras: Da concepção ao nascimento – visualização. por armando 

Conheça ISABEL GUERRA, a Madre Superiora da Pintura. por MEL 

CARMEN  DELL´OREFICE : garota propaganda aos 82 anos. por isidoro  
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ABRIL 2012 BOLETIM No. 56 

Lei 12.605 – obrigação de flexão de gênero nas profissões. Por REGINA precisávamos disso? 

Primeira mulher a presidir TSE. Por REGINA 

Comentário de REGINA, 

junto com o envio da matéria:  “sob protesto” 

Mara Maravilha diz que mulher tem que ser submissa ao homem 

Mães guerreiras do cinema e da TV. Por BIA 

Às Mães. Por ANA LUIZA 

...humor: CURSO RÁPIDO DE ELETRICIDADE 

Sans doute les femmes sont fortes. Por SOFIA 

Maçonaria Feminina. Por VERA 

Empoderando as MULHERES. Por ALINE   

Especialista discute os papéis sociais da MULHER na contemporaneidade. Por ALINE 

Dourado e prateado para brilhar nos pés. Por BIA 

TEOSOFIA E MADAME BLAVATSKY. Por MIRIAM 

Maioria dos homens aceita apetrechos eróticos na relação sexual, mas as mulheres compram mais. Por 

VERA 

Mariah Carey e Nick Cannon renovam votos em Paris. Por 

ANA LUIZA 

A MULHER QUE NÃO CONHECIA O JARDIM, por Ivan 

Irmãs fotografadas ao longo de 36 anos. Por ivan  

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

 

MAIO 2012 BOLETIM No. 57 

                                                                                                                               

Hillary condena atentado em Hula, Por ALINE 

Catherine Ashton condena uso brutal da força na Síria Por MONICA 

Ahora las brujas tenemos las llamas, Por SORAYA 

Colaborações de Maria Eduarda 

Lego reproduz palácio e família real para homenagear Elizabeth 

Roberta Sudbrack vai cozinhar para atletas brasileiros em Londres 

Ser mãe deve ser uma escolha ou uma obrigação? 

Colaborações de Sofia 

Contos de Fadas para MULHERES do Século XXI 

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO: AVANÇO NO AFEGANISTÃO? 

Brasil está em 7º lugar em homicídios de mulheres 

Colaborações de AMA 

57 ANOS DA POLÍCIA FEMININA DO ESTADO  

Ativistas do Femen tentam roubar taça da Eurocopa 2012 

Michelle Obama dá 'conselhos valiosos' à primeira-dama 
francesa 

“...o parto do meu tataraneto”´, Por  CARLA 

Anna Variani , Por REGINA   

...que lição de vida dá essa  Senhora de 98 anos 

Colaborações de ivan souza machado 

Brasileiro faz todos chorarem na plateia.  

CARTIER Abusou desta vez, assista a “Odisséia da Cartier” 

EMPODERAMENTO FEMININO, Por SANDRA 

QUINTA AVENIDA, 5 DA MANHÃ, Por ANA LUIZA 

CONHEÇA KARIN RAGUIN, Por SALETE 

Universidade Livre Feminista, sugestão enviada por  flavio araújo  
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JUNHO 2012 BOLETIM No. 58 
Comandada por freira linha-dura, escola só de meninas faz sucesso nos EUA 

Los hombres en la cocina 

Loja dos Maridos 

Frase da filósofa russo-americana Ayn Rand  na década 

de 1920. 

Kelly Key posta foto do marido beijando seu pé, por ANA 

Verônica pune cadinho, por REGINA 

Alice Sommer Hertz, por NANDA 

Sem sela e sem cabresto, por MARILENE 

Indiana forçada a casar aos 12 anos supera abusos e vira 

milionária 

Remova maquiagem dos olhos de forma simples em casa. 

Evento expõe imagens com objetivo de apresentar o 

trabalho das parteiras 

O QUE É VIVER BEM?, do blog de isidoro machado 

Jurídico de Saias está na edição deste mês da revista Você S/A, por REGINA 

Como tratar os pés 

Um convite a se aventurar pelos caminhos do Sentir, por ADRIANA 

A vida sexual dos casais em quadrinhos, por  BIA 

Pesquisa: 70% dos homens preferem mulheres poderosas 

Nave Shenzhou 9 leva primeira mulher chinesa ao  

Espaço, por ALINE 

Punhos de renda, por ANA LUIZA 

Um defeito na MULHER , para ver a apresentação clique no link: 

Fundo Musical: Ernesto Cortazar, Wonders of Life:CD SERENITY 
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JULHO 2012 BOLETIM No. 59 

 
Empresária Roberta Medina é premiada... 

Francesas usam barba falsa para protestar... 

Da série “Castigo merecido” Ladrão é 

espancado por funcionárias 

A volta da Palmirinha 

Ex-doméstica, empresária conta como fórmula 

para cachos mudou sua vida 

Irena Sendler: um ano de sua morte, muito da 

sua vida para recordar 

Por que as mulheres vivem mais 

A participação das mulheres ajuda a criar um 

mundo melhor? 

'dama do ferro' da Austrália é a mulher mais 

rica... 

A suprema inteligência das mulheres russas 

A Mente Mais Estável do Mundo - Dadi Janki (só podia ser MULHER...) 

Quinteto feminino israelense (Mais uma demonstração da sensibilidade, arte e virtuosismo feminino) 

"O outro corpo do amor: O Oriente de Freud e Lacan" de GRACIELA MUSACHI  

As mulheres nas Olimpíadas, por ALINE 

...o castigo continuou...divirtam-se 

Aceitação e Empatia na convivência com o diferente do blog de ADRIANA 

O Barco que carrega nossas vidas do blog do Isidoro 

Lua Branca 

Chiquinha Gonzaga 

 (Letra e Música) 
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AGOSTO 2012 BOLETIM No. 60 

 
O LIVRO DO AMOR, enviada por REGINA NAVARRO LINS 

Enviadas  por ivan: Bebida milagrosa 

A MENINA QUE DESCOBRIU UM DOS MAIORES SEGREDOS DO UNIVERSO! 

Plateia ilustre assiste homenagem “50 anos The Beatles” 

Mulheres que bebem vinho em bares podem 

Afastar homens indesejados! por ALINE  

E a liberdade de expressão? por ROSE 

Natureza Selvagem, por ADRIANA 

Enviadas por AMA: Participação de mulheres nas eleições municipais cresce 85% em relação a 2008. 

Cavalgada de mulheres reúne 36 participantes 

Clube nos EUA aceita duas mulheres pela primeira vez 

Tunísia protesta por direitos da mulher e contra islâmicos no poder 

Rosa Weber vota por condenação, por MIRIAM 

Enviadas por R. CRISTIANE: Brasília - Mais mulheres chefiam lares 

Registro de agressões a mulheres cresce 90% em um ano, diz GDF 

Exposição Mulheres pela Paz acontece em Aracaju, por MONICA 

2 mulheres e 1 homem conseguem oficializar união estável 

Mulheres vão às ruas contra transexual, por raul 

Tamanho é documento! por flavio 

Sêmen deixa as mulheres mais felizes 

Festival de Veneza recebe vários filmes dirigidos por mulheres 

AFINAL QUAL É O PAPEL DO PSICÓLOGO NA SOCIEDADE?   


