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Alvos ampliados
Compra de sistema de submissão  de  artigos por grande editora movimenta  mercado 
de revistas científicas - Revista FAPESP - Edição 271 set. 2018 

A  editora  Elsevier,  que  publica  mais  de  2,5  mil  periódicos  médicos  e  científicos, 
anunciou  em agosto a compra da Aries Systems, empresa de tecnologia para suporte 
ao  mercado  editorial  acadêmico. Fundada em 1986 em Boston, nos Estados Unidos, 
a  companhia  é  responsável  pela  plataforma  on-line  Editorial  Manager,  usada por 
centenas  de revistas para receber trabalhos científicos via web, organizar a avaliação 
desses manuscritos e gerar relatórios e estatísticas de acompanhamento do processo 
de  produção  dos  periódicos.  O  sistema  é  adotado  por  editoras  concorrentes  da 
Elsevier,  como  a  Springer  e  a Macmillan, e a Public Library of Science (PLOS), que 
publica  revistas  de  acesso aberto, além da própria Elsevier, que iniciou uma parceria 
com a Aries em 1999. “A aquisição permitirá melhorar nossa competência no mercado 
de  sistemas  de  gestão on-line de manuscritos”, informou a editora em comunicado à 
Pesquisa  FAPESP.   Em  nota,  Lyndon  Holmes,  fundador  da  Aries,  afirmou  que  o 
negócio  deverá  fortalecer  a  empresa,  contribuindo  para  aprimorar  as  tecnologias 
oferecidas a editores. Veja a matéria completa em:
 http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/09/18/alvos-ampliados/  

Info-destaque:  6 e 7Horta comunitária e Exposição do IMT em escola - pág. 

Andrew Baker

“Parece haver uma 
espécie de corrida 

armamentista entre a 
Clarivate e a Elsevier 

quando se trata 
de ter controle sobre 

dados e ganhar
centralidade. A 

aquisição coloca a 
Elsevier em uma
posição melhor 

para os confrontos 
no mercado que 

podem estar à frente”

Nadine Gasman (ONU)

http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/09/18/alvos-ampliados/
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«Temos até 2030 para 
mudar de verdade o 

mundo, para realmente
 ter uma possibilidade 

de não deixar 
ninguém para trás 
e para construir 
sociedades mais 

igualitárias. 
E a gente tem os 

instrumentos para 
fazer isso”, afirmou 

Nadine Gasman

«ONU  Mulheres»   defende   ampliação   da   participação  feminina  na 
política.

Publicado em 11/06/2018 
Por Helena Martins - Repórter da Agência Brasil Brasília

O  Brasil   ocupa a 32ª posição em um ranking de 33 países latino-americanos e caribenhos 
sobre  a  participação  feminina em Parlamentos. Segundo a ONU Mulheres, no Brasil, 10% 
do  total  de  parlamentares  eleitos  são mulheres. Apenas Belize tem menor representação 
parlamentar femina, com percentual de 3,1%. 
O  desafio  do  Brasil  para  superar  esse  cenário de desigualdade é o centro do debate do 
Seminário   Internacional   Equidade   de  Gênero:  Representação  Política  de  Mulheres – 
Diálogo  Países  Nórdicos,  Brasil  e  América  Latina,  que está sendo realizado em Brasília
A  gente  tem  realmente  que  perguntar  o  que  o  Brasil,  os  brasileiros,  as  brasileiras  e, 
especialmente, os partidos políticos vão fazer para eleger pelo menos 30% de mulheres nas 
próximas eleições,” destacou a representante da ONU Mulheres Brasil, Nadine Gasman, na 
abertura do seminário.
Nadine  considerou  a  situação brasileira “inacreditável”, tendo em vista que há políticas de 
promoção  da  participação  das  mulheres  nos  espaços  institucionais, como cotas, desde 
1997, e reserva de parte do Fundo Partidário e do horário eleitoral graturito para campanhas 
de mulheres.
A  permanência da cultura machista, inclusive nos partidos políticos, a falta de visibilidade e 
de  investimento  em candidaturas femininas e mesmo questões do cotidiano familiar, como 
a  falta  de  corresponsabilidade entre homens e mulheres na distribuição de tarefas da vida 
privada, foram apontados como motivos para a presença pouco expressiva delas na política.. 

fonte: EBC - Agência Brasil

Veja    mais    em:    http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-06/onu-mulheres-
defende-ampliacao-da-participacao-feminina-na-politica 

Situação brasileira é "inacreditável", diz a representante da ONU-Mulheres-Brasil, 
Nadine Gasman (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-06/onu-mulheres-defende-ampliacao-da-participacao-feminina-na-politica
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-06/onu-mulheres-defende-ampliacao-da-participacao-feminina-na-politica
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© IMAGENS: SCAPI-IMT

Comissão   de  Pesquisa  / Comissão  de  Pós-Graduação  /   Comissão  de  Relações 
Internacionais

PIT TROP  e o 26º SIICUSP

O   evento   aconteceu  no  dia  28  de  setembro,  integrado  ao  26º  SIICUSP -  Simpósio 
Internacional   de   Iniciação   Científica   e   Tecnológica   da   USP,   reunindo   alunos   de 
pós-graduação  do  Instituto  de  Medicina  Tropical  de São Paulo. O evento anual tem por 
objetivo   divulgar   os   resultados   dos   projetos   de   iniciação   à  pesquisa  científica  e 
tecnológica  realizados  por alunos de graduação da USP, bem como de outras instituições
nacionais    e    internacionais.    Visa   também   contribuir   para   o   desenvolvimento   de
competências   necessárias   à   pesquisa   acadêmica,   promovendo   a  oportunidade  de 
interação  entre  pesquisadores  de todos os níveis e áreas, fomentando a colaboração e a
pesquisa  multi  disciplinar  na  Universidade. Desde 2014, o SIICUSP é composto de duas
fases.  Na  primeira,  cada  Unidade,  ou  grupo  de Unidades, organiza seu próprio evento,
com  trabalhos  de  sua  área  específica.  Os  estudantes apresentam seus projetos à uma
comissão    avaliadora,    que    indica   os   melhores   avaliados   para   a   segunda   fase,
denominada  "Etapa  internacional".  Nessa  fase, os estudantes selecionados apresentam 
novamente   seus   trabalhos   em   evento   com   participação   de   todas   as   áreas   do 
conhecimento,  na  Cidade  Universitária  -  São Paulo. A programação é aberta a todos os 
estudantes,   docentes,   pesquisadores   e   público   geral   interessado.   Estudantes   de 
universidades  estrangeiras,  previamente  selecionados  pelos  seus  respectivos  comitês, 
também participam apresentando seus projetos. Veja as imagens do encontro:



-culturanfo

O Fantasma da Ópera

Baseado no romance clássico Le Fantôme de L’Opera, de Gaston Leroux,  'O 
Fantasma  da  Ópera'   conta  a  história  de  uma  figura  mascarada  que  se 
espreita   pelas    catacumbas   da   Ópera   de   Paris  exercendo  domínio  e 
aterrorizando   todos   que   por   ali   passam.    O   Fantasma   se   apaixona 
perdidamente   por   uma   inocente  jovem  soprano,  Christine,  e  se  dedica 
compulsivamente  a  criar  uma nova estrela dos palcos. E usa seus métodos 
diabólicos para que isso aconteça.

A  peça  brasileira  é  estrelada  por  Thiago  Arancam  (Fantasma), Leonardo 
Neiva   (Fantasma   alternante),   Lina   Mendes   (Christine),   Giulia   Nadruz 
(Christine  alternante),  Fred  Silveira  (Raoul),  Sandro Christopher (Monsieur 
Firmin),  Marcos  Lanza  (Monsieur André), Bete Diva (Carlotta); Cleyton Pulzi 
(Piangi), Taís Víera (Madame Giry) e Fernanda Muniz (Meg Giry) entre outros 
nomes.
Veja mais em: https://www.guiadasemana.com.br/teatro/noticia/motivos-para-
assistir-ao-musical-o-fantasma-da-opera  
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©  www.guiadasemana.com.br

foto: Matthew Murphy/Divulgação (via assessoria de imprensa – Time For Fun)

http://www.guiadasemana.com.br
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Reflexões sobre o consumismo no Teatro Viradalata 
 
Espetáculo “Cobra na Geladeira”, de Brad Fraser

Inédita no Brasil, a peça “Cobra na Geladeira”, de Brad Fraser, mistura a vida 
contemporânea  com  um  clássico  mistério de uma casa mal assombrada. A 
história  relata  a  vida  de  jovens que dividem uma república em algum lugar 
underground   de   uma  grande  metrópole.  Em  um  universo  cercado  pela 
indústria   do  sexo,  dependência  química  e  consumismo  desenfreado,  os 
personagens tentam sobreviver e se adequar às exigências sociais. A direção 
é de Marco Antônio Pâmio.
Veja mais em: https://catracalivre.com.br/agenda/espetaculos-teatro-danca-circo-sp/ 
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Crédito: Gal Oppido - DivulgaçãoLegenda: "Cobra na Geladeira" cumpre temporada 
no Teatro Viradalata entre 6 de outubro e 25 de novembro

http://www.catracalivre.com.br/


VOCÊ SABIA QUE A COUVE AJUDA A EMAGRECER?

Era  uma  vez  um  canteirinho  triste  e  abandonado  que se transformou numa 
saudável  horta  de  manjericão,  orégano,  couves  e  tomilho. O canteiro alegre 
localiza- se  no  estacionamento do prédio 2 do IMT, e está esperando que você 
o   visite   para   exibir   suas   saudáveis  verduras  e  temperos  naturais,  SEM 
agrotóxicos. 
Hortas  familiares  são  uma  realidade  e  podem  ser criadas com uma dose de 
dedicação,  água  e  carinho!  E  em  troca  te oferecerão alimentos saudáveis e 
sem  agrotóxicos.  A  couve  é  um  alimento  que  auxilia  no  emagrecimento  e 
oferece  cálcio,  proteina, fibras  e vitaminas. É um alimento indicado para quem 
tem  osteoporose.  Inúmeras  são  as  receitas com a couve: faça um bom caldo 
verde,  uma  vitamina  Detox,  ou couve picadinha para a feijoada e para o angu. 
Com  o  manjericão faça  um bom  molho pesto, bem italiano, para acompanhar  
a macarronada.  Ou  faça  um  bom  chá  de  quebra pedra. Nossa horta produz 
alimentos    saudáveis.    No    Brasil,    agrotóxicos   foram   responsáveis   pela 
intoxicação  de  84  mil  pessoas  entre  2007  e  2015  e  30%  dos  agrotóxicos 
lançados  nas  lavouras  nacionais  são  proibidos  na União Europeia. ( Revista 
FAPESP.  Ano  19   n.27.)   Venha  fazer  parte  do  grupo  de WhatsApp HORTA 
FAMILIAR  DO   IMT.    PARTICIPE   E   COMPARTILHE  SAÚDE!   Dedique  10 
minutos   de   sua   semana   à   horta,   à   sua  saúde,  e   ao  IMT,   regando-a, 
participando  de  mutirão  de   plantio, etc. É  um  momento  de alongamento do 
físico,  movimentos  corporais  que  poderão  ajudar  a  perder  peso, melhorar a 
tonacidade  dos  músculos,  conversas saudáveis, ideias para um novo plantio e 
relax mental. Vamos lá, o que vc pode fazer pela horta? Afinal,  ela poderá fazer 
muito por você!   

- destaquenfo
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© IMAGENS: SCAPI IMT

Grupo de Revitalização do Canteiro P2

Texto: Dra. Lúcia Maria Almeida Braz
Pesquisadora do IMT



Exposição do IMT é apresentada em Instituto Educacional

A  exposição:  «Febra Amarela e outras Arboviroses»  foi apresentada no dia 20 
de  setembro,  no  Instituto  Cultural  e  Educacional Filadélfia, em Osasco, para 
alunos do ensino fundamental e ensino médio. Além da parceria entre Unidades 
da  USP  e  instituições  públicas  de  ensino levar informação científica à outras 
áreas  fora  da Universidade, colabora também com a formação dos jovens que 
não  tem  acesso  à  essas  atividades  lúdicas cotidianamente. O IMT com essa 
ação  contribui  para  a  disseminação da pesquisa realizada em nossa Unidade, 
retribuindo às  escolas  o  conhecimento  produzido  dentro  da  instituição. Veja 
algumas fotos da exposição abaixo:

- destaquenfo
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© IMAGENS: Silvia Helena de Lima
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Jornal da USP - Exposição  inédita  traz  raridades  de  Machado de Assis

A  Biblioteca  Brasiliana  Guita e José Mindlin (BBM) da USP apresenta, de 28 
de  setembro  a  22  de  novembro, a exposição inédita e gratuita Machado de 
Assis  na  BBM:  Primeiras Edições e Raridades. Nesta quinta-feira, dia 27, ao 
meio-dia,  será  realizada a abertura da mostra, com a apresentação de peças 
de   Ernesto   Nazareth   em   solo   de   piano   e   uma   mesa-redonda    com 
especialistas.
Com  o  objetivo  de destacar a amplitude e variedade da obra de Machado de 
Assis,  a mostra conta com livros, jornais e revistas com escritos machadianos. 
Parte  do  material será disponibilizada em tablets, para que o visitante veja os 
detalhes das obras raras. 
Veja mais em: https://jornal.usp.br/cultura/exposicao-inedita-traz-raridades-de-
machado-de-assis/ 

  

Instituto de Medicina Tropical
Universidade de São Paulo

InfoIMT
Expediente

Diretora: Profa. Dra. Ester Cerdeira Sabino; 
Coordenador Geral do Info IMT: Prof. Dr. Expedito J. A. Luna;
Conselho  Editorial: Prof. Dr.  Expedito  A. Luna; Dr. Norival Kesper 
Jr.- LIM-HC e Sr. Almir Robson Ferreira. 
Colaborador Externo: Dra. Rosely dos Santos Malafronte; 
Colaboradores: Setores,  Laboratórios  do  IMT e Pesquisadores de
outras instituições;
Arte  Gráfica,  Apoio  Institucional  e  Edição  de  Imagens:   
Sr. Almir Robson Ferreira (SCAPI-IMT);
Info-Mídia:  ONU   Mulheres   defende   ampliação   da  participação 
feminina na política.

Esta  é  uma  publicação  bimensal,  criada  e  produzida   na  Seção 
Técnica de Apoio Institucional do IMTSP;
Apoio: Diretoria e CCex-IMT. Todos os Direitos Reservados. 
http://www.imt.usp.br/
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A Revista Moderna, que circulou no Brasil no final do século 19
Foto: Divulgação / PRCEU – USP
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