
6  |  agosto DE 2018

Assédio sexual
 A discriminação de gênero na academia 
está nas pequenas coisas, comentários, 

comportamentos... (“Para enfrentar o assédio 
sexual na academia”, edição 269). E é tão su-
til que quem não sofre até pode fingir que não 
vê, mas nós mulheres vemos e sofremos.
Letícia dos Santos

Mãe pesquisadora
 Tema importantíssimo abordado na re-
portagem “Maternidade no currículo” 

(edição 269). Precisamos criar condições pa-
ra que as mães cientistas não sejam excluídas 
do meio científico.
Adriano Spielmann

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão 
ser resumidas por motivo de espaço e clareza.
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Assinaturas, renovação  
e mudança de endereço
Envie um e-mail para  
assinaturaspesquisa@
fapesp.br 
ou ligue para  
(11) 3087-4237, 
de segunda a sexta,  
das 9h às 19h
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Quadrinhos
  Das melhores formas de aprender (“Ciên-
cia em tirinhas”, edição 269). Os quadri-

nhos me ensinaram muito!
Joaquim Antonio

Fritz Müller
 Fritz Müller não se formou na Alemanha 
porque disse que não iria fazer o juramen-

to a Deus (“O ateísmo de Fritz Müller”, nota 
da edição 269). Para nós foi bom. Veio para o 
Brasil e descobriu um monte de coisas inte-
ressantes, inclusive um tipo de mimetismo 
que ganhou seu nome.
Eduardo Pinheiro

Pixo

 
A conta fica salgada: temos 
que pagar a tinta para enco-

brir as inscrições e pagar o pes-
quisador que se encanta por elas 
(“Arte urbana pelos muros pau-
listanos”, galeria on-line de fotos).
Amauri Silveira

Correção
Republicamos ao lado o quadro da 
página 42 da reportagem “Um pa-
rasita chega às metrópoles” (edi-
ção 268), publicado originalmente 
com informações incorretas.

Leishmaniose visceral no Brasil
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