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OPINIÃO

O mito das malabaristas de 
plantão 

Você já se sentiu como 

uma malabarista, 

tentando sustentar 

vários pratos ao 

mesmo tempo? Esse é 

o estereótipo de uma 

mulher bem-sucedida no 

século XXI

Uma malabarista ágil 
e precisa, capaz de 
manter os muitos as-

pectos de sua vida no ar, sem 
deixar nenhum prato cair ou 
quebrar. É o sentimento que 
acompanha as mulheres que 
buscam conciliar os avanços 
na carreira com os cuidados 
com a casa e a família, per-
petuando um ideal feminino 
de equilíbrio. Estamos longe 
de ter alcançado a igualdade 
de gêneros, mas é inegável 
os avanços conquistados nos 
últimos anos, em termos de: 
escolaridade, oportunidades 
profi ssionais, salários etc. 

No entanto, pesquisas reali-
zadas por Stevenson e Wolfers 
da Wharton School revelam 
que essas conquistas não se 
traduziram em mais felicida-
de e realização. Ao contrário, 
evidencia-se maiores níveis de 
estresse, menos qualidade de 
vida, menos jovens com desejo 
de se tornarem líderes e um 
risco potencial de perda de 
executivas. Para avançarmos 
na ambição de uma socieda-
de com oportunidades iguais 
é preciso colocar uma lente 
sobre esse tema. 

As raízes históricas dessa 
contradição surgem da crença 
de que seríamos capazes de 
realizar tudo com maestria: 
conquistar espaço no merca-
do de trabalho e a atender as 
expectativas sociais de nossos 
papéis, conquistando o tão 
sonhado equilíbrio. Ignorando 
assim, o fato de que nossas 
vidas pessoais e profi ssionais 
estão conectadas e que não so-
mos capazes de transformar o 
tempo em um recurso elástico.

Desde a era industrial, 
essa mentalidade é reforçada 
nos ambientes organizacio-
nais que consideram normal 
“deixar as questões pessoais 
em casa”. É claro, que esse 
mindset afeta também a qua-
lidade de vida dos homens. 
A diferença é que eles não 
são cobrados pela sociedade 
de cuidar da casa e da famí-
lia.  A pesquisa PNAD 2017 
revela que apesar do tempo 
dedicado a as atividades do-
mésticas e familiares terem 
crescido entre os homens, as 

mulheres dedicam, o dobro do 
tempo, chegando a 20,9 horas 
semanais.

Um estudo conduzido por 
pesquisadoras da UFSCar con-
cluiu que esta divisão desigual 
sobrecarrega as mulheres, 
prejudicando-as em relação à 
satisfação com o desempenho 
profi ssional, familiar e bem-es-
tar geral. A pesquisa relata que 
para ter tempo para questões 
familiares, elas reduzem o des-
canso, as atividades sociais e o 
cuidado com a própria saúde 
física. No pano de fundo, estão 
crenças femininas arraigadas 
que se transformaram em 
verdadeiras armadilhas. Como, 
por exemplo, que é possível ter 
tudo, fazer tudo com perfeição 
e ser multitarefa. 

Hoje somente 40% das 
mulheres que entram nas or-
ganizações, aspiram se tornar 
executivas. É o chamado gap 
de ambição de liderança femi-
nina de acordo com a pesquisa 
Women in the Workplace 2015. 
Mesmo entre as que querem, 
há uma preocupação se serão 
capazes de gerenciar tudo. 
Quando o foco são as que estão 
em posições executivas, há 
relatos sobre os desafi os de 
realizar um trabalho perfeito, a 
culpa por não conseguir equili-
brar vida pessoal e profi ssional 
e a ambivalência frente ao po-
der, conforme artigo publicado 
em 2018 pela Korn Ferry.

Outro olhar recai sobre o 
conceito de sucesso. De acor-
do com a expert em liderança 
feminina Sally Helgesen o 
coach Marshall Goldsmith, 
apesar de ser um atributo de 
valoração individual, ele ten-
de a variar com o gênero. Para 
os homens e as organizações, 
conquistar remuneração atra-
tivas e posições de destaque 
são os principais indicadores 
de sucesso. 

Já as mulheres bem-suce-
didas, consideram dinheiro 
e posição importantes, mas 
tendem a atribuir um alto valor 
também à qualidade de suas 
vidas, ao propósito e impacto 
de suas contribuições. As prá-
ticas organizacionais vigentes 
aliadas a essa distinta forma de 
análise de custo benefício, po-
dem tornar as executivas mais 
propensas a deixar empregos 
que ofereçam altos salários 
e posições de destaque, mas 
que comprometam de forma 
signifi cativa suas qualidades 
de vida.

(*) - É consultora, mentora, coach 
executiva e membro do Grupo Nikaia.

Andreia Junqueira (*)
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O Ophiocordyceps Sinen-
sis é um pequeno fungo 
parasita que cresce den-

tro de uma variedade de lagarta 
dentro da terra no Himalaia e 
que termina saindo à superfície 
em forma de caule fi no.

Trata-se de um estranho 
fungo conhecido como “o 
Viagra do Himalaia” pelos seus 
efeitos afrodisíacos, ao qual 
são atribuídas propriedades 
curativas e que tem múltiplas 
aplicações na medicina tradi-
cional chinesa. A alta demanda 
pelo produto na região fez com 
que o preço tenha passado 
de US$ 5 por quilo em 1992 a 
US$ 1,4 mil em 2002. Em 2012, 
um quilo chegou a valer US$ 
100 mil na China e, segundo 
dados do Banco Central do 
Nepal (NRB), em 2016 foram 
pagos US$ 130 mil por quilo 
em Cingapura.

O NRB estima que o Nepal 
arrecadou cerca de US$ 50 
milhões em 2016 pela venda 
do fungo, do qual estima-se 
que haja uma produção mundial 
de entre 83 e 183 toneladas e 
movimenta entre US$ 5 bilhões 
e US$ 11 bilhões anuais. No 

São necessários entre 1.800 ou 2000 cogumelos para reunir um quilo que, em Katmandu,

pode custar aproximadamente uns 62 mil reais.

A nutricionista Maria Rosa 
Rodrigues, 32 anos, é mãe 
do Leonardo, de 4 anos, e da 
Beatriz, de 1 ano e 11 meses. 
Pouco antes do primogênito 
completar 30 dias de vida, ela 
perdeu o pai em um acidente 
de trânsito. E, mesmo em meio 
à tristeza e às difi culdades, 
decidiu que não desistiria de 
amamentar o bebê. “Resolvi 
focar no meu amor pelo meu 
fi lho. E, naquele momento da 
amamentação, eu era feliz”, 
contou. Leonardo mamou até 
quase 2 anos, quando parou 
por conta própria, sem ter 
de passar pelo chamado des-
mame forçado. A irmã caçula, 
Beatriz, segue mamando até 
hoje, às vésperas do segundo 
aniversário. 

A história de superação 
de Maria Rosa se repete 
em cada uma das mães que 
participaram da cerimônia 
de lançamento da Campanha 
de Aleitamento Materno. A 
atriz e madrinha da cam-
panha, Sheron Menezzes, 
compareceu ao evento acom-
panhada do fi lho Benjamin, 
de 9 meses. “É importante 
para mim estar aqui, em-
prestando a nossa imagem 
e conscientizando pessoas”, 
disse. “Amamento o Ben em 
qualquer lugar. Se meu fi lho 

“Amamentar é doar aquilo que é seu, que é gratuito, que é amor 

e que ajuda a salvar vidas”, disse o ministro Gilberto Occhi.
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O “yarsagumba”, que em 

tibetano signifi ca “erva de 

verão, verme de inverno”, só 

pode ser colhido durante os 

meses de junho e julho.
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Nepaleses saem à procura 
do “Viagra do Himalaia”

Quando a neve começa a derreter no noroeste do Nepal, os colégios fecham e as pessoas deixam tudo, 
não pelo bom tempo e nem pela chegada de uma festividade, mas porque é o momento de buscar o 
yarsagumba, um pequeno fungo que cresce a partir de uma lagarta e que vale preço de ouro

entanto, o preço no Nepal já 
não é o que costumava ser. 
Um exportador deste fungo, 
Jitendra Jhakri, indicou que a 
demanda diminuiu nos últimos 
anos, ao mesmo tempo em que 
a produção no Butão, na Índia 
e inclusive na China aumentou, 
o que fez com que a produção 
do fungo tenha caído.

“Há uma grande concorrên-
cia no mercado. Há cinco anos 
vendíamos um quilo de yarsa 
por entre US$ 50 mil e US$ 60 
mil, dependendo da qualidade, 
em Katmandu”, relatou à Efe o 
comerciante Rabindra Neupa-
ne na capital nepalesa. “Agora 
podemos conseguir entre US$ 
35 mil e US$ 40 mil por quilo”, 
acrescentou, ao explicar que a 
quantidade de oferta aumentou 
e isso faz com que o preço caia.

A qualidade segue, no en-
tanto, determinando o preço 
fi nal no mercado, no qual se 
busca que o fungo seja o mais 

dourado possível. E na busca do 
ouro vegetal saíram dezenas de 
milhares de habitantes dos dis-
tritos de Rukum, Mugu, Dolpa 
e Bajhang na semana passada, 
no começo de uma temporada 
que lhes manterá durante um 
mês ajoelhados em busca dos 
talos a altitudes de entre 3.500 
e 5.500 metros.

“Todos os colégios fecharam. 
Não podemos deter os estu-
dantes porque o dinheiro que 
conseguirão em um mês os fará 
sobreviver durante todo o ano”, 
disse à Efe o chefe administra-
tivo do Comitê de Coordenação 
do Distrito de Dolpa, Krishna 
Lamsal. As obras e trabalhos 
nos povoados param e as 
cidades ficam virtualmente 
paralisadas durante o tempo da 
colheita. “Dolpa se transformou 
em fonte de renda para muitos 
nepaleses que vivem na remota 
região montanhosa”, ressaltou.

Em média, uma pessoa pode 

conseguir cerca de US$ 3 mil 
por temporada, três vezes o 
salário médio anual no Nepal. 
Mas nem tudo é tão simples: 
pessoas de camadas sociais 
humildes com pouco ou quase 
sem nenhum equipamento 
correm o risco de morrer por 
falta de oxigênio ou de adoecer 
pelas baixas temperaturas de 
uma zona pela qual devem su-
bir andando continuadamente 
durante três ou quatro dias até 
chegar aos fungos.

O chefe administrativo do 
Comitê de Coordenação do 
Distrito de Dolpa, Krishna La-
msal, disse que três pessoas já 
morreram na última semana de-
vido ao mal de altitude. Um alto 
custo para conseguir um fungo 
que, segundo Neupane, quando 
fi nalmente é levado ao mercado 
das alturas do Himalaia é trans-
portado de helicóptero para 
que ninguém possa roubá-lo na 
estrada (Agência EFE).

Ministério da Saúde lança 
Campanha de Aleitamento Materno

tem fome, eu amamento. Não 
é vergonha não. É saúde para 
ele”, reforçou.

O representante da Opas no 
Brasil, Joaquín Molina, descre-
veu a amamentação como um 
dos gestos mais generosos que 
podem existir, ao se dirigir às 
mães reunidas no salão prin-
cipal da entidade, destacando 
que o aleitamento funciona 
como uma primeira vacina para 
o bebê, já que protege de doen-
ças potencialmente perigosas. 
Alertou, no entanto, que, nas 
Américas, pouco mais da meta-
de das crianças é amamentada 
nas primeiras horas de vida, 
enquanto apenas 39% seguem 

mamando até os 2 anos.
“Amamentar é doar aquilo 

que é seu, que é gratuito, que 
é amor e que ajuda a salvar vi-
das”, disse o ministro da Saú-
de, Gilberto Occhi. Durante a 
cerimônia, ele lembrou que, 
na próxima semana, mais de 
150 países – incluindo o Bra-
sil – participam da Semana 
Mundial da Amamentação, 
promovida pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). En-
tre os desafi os no país, Occhi 
citou a ampliação de salas 
para amamentação dentro de 
empresas, instituições e nos 
próprios órgãos de governo 
(ABr).

Um levantamento realizado 
pelo Ministério da Saúde apontou 
que os motoboys são os que mais 
sofrem acidentes de trânsito 
relacionados ao trabalho, e que 
os caminhoneiros são os que 
mais vão a óbito em atividade. 
Os trabalhadores em duas rodas 
representaram 7,5% dos 118.310 
acidentes registrados entre os 
anos de 2007 e 2016. Já quando 
falamos em óbitos, os motoristas 
de caminhão corresponderam a 
13,2% das 16.568 mortes compu-
tadas no mesmo período. 

Os dados são dos Sistemas 
de Informação de Agravo e 
Notifi cações (SINAN) e do de 
Mortalidade (SIM), do Ministé-
rio da Saúde. Para chegar a esta 
constatação, foram considera-
dos os acidentes de trânsito 
ocorridos quando o trabalhador 
tem uma função que envolve 
locomoção ou quando estava 
indo ou voltando do local de tra-
balho. Em onze anos, o número 
de notifi cações de acidentes 
de transporte relacionados ao 

Motociclistas e caminhoneiros 
sofrem mais acidentes de trânsito

trabalho aumentou quase seis 
vezes, passando de 2.798 em 
2007 para 18.706 em 2016. 

Para a coordenadora-substi-
tuta de Saúde do Trabalhador, 
Élem Cristina Cruz Sampaio, 
esses acidentes tem relação 
com alguns aspectos no trabalho 
desses profi ssionais. “Eles estão 
relacionado à aspectos estrutu-
rais e organizacionais, como falta 
de adesão das normas de segu-
ranças no manejo de veículos e 
equipamentos que são utilizados 
durante esse transporte, bem 
como o fato dos trabalhadores 
terem pouca qualifi cação".

O coefi ciente de mortalidade, 
no Brasil, por acidentes de trân-
sito relacionados ao trabalho 
foi de 1,5 óbito a cada 100 mil. 
Entre os estados, destacam-se 
Rondônia (4,9), Mato Grosso 
(4,3), Paraná (3,2) e Santa 
Catarina (3,1). De acordo com 
o Ipea, essas regiões possuem 
fatores que contribuem para 
esse destaque como maior 
PIB, maior concentração de 
riquezas, de número de veícu-
los motorizados e de viagens 
refl etem no maior volume de 
tráfego e de acidentes nesses 
estados (Agência Saúde).

Livro dos Heróis da Pátria 
ganha mais 4 nomes

Os novos nomes são: Maria Quité-
ria de Jesus Medeiros, Sóror Joana 
Angélica de Jesus, Maria Felipa de 
Oliveira e João Francisco de Oliveira 
(João das Botas), que participaram 
da Independência da Bahia. A lei foi 
publicada no Diário Ofi cial da sexta-
-feira (27). O livro é feito de aço e 
reúne os nomes que se destacaram 
na defesa da liberdade do país. A 
publicação se encontra no Panteão 
da Pátria e da Liberdade Tancredo 
Neves, na Praça dos Três Poderes, 
em Brasília (ABr).
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