SUA VIDA | SOCIEDADE

ZERO HORA
QUINTA-FEIRA,
8 DE MARÇO DE 2018

Mulheres ganham menos e gastam mais
tempo com familiares, aponta pesquisa
ESTUDO DO IBGE
mostra que elas
dedicaram 73% a mais
de horas a cuidados
de pessoas ou afazeres
domésticos em 2016

A

s mulheres brasileiras
ainda ganham menos e
consomem mais tempo do que os homens
com os cuidados da casa e de
familiares, segundo pesquisa do
IBGE divulgada ontem. Elas dedicaram 73% a mais de horas a
cuidados de pessoas ou afazeres
domésticos do que homens em
2016. Foram 18,1 horas semanais
para as mulheres e 10,5 horas
para os homens.
Os dados do IBGE, com base
na pesquisa nacional Pnad Contínua, mostram que a desigualdade no gasto de tempo para tais
atividades é maior no Nordeste,
onde a dedicação das mulheres
é 80% superior à dos homens,
chegando a 19 horas semanais.

A comparação também se agrava no recorte por raça e idade.
São 18,6 horas semanais dedicadas por mulheres pretas ou pardas em 2016. Entre as brasileiras
acima de 50 anos, a dedicação
supera as 19,2 horas.
Com mais tempo investido nos
cuidados da casa e de familiares,
é comum buscar jornadas de
trabalho mais flexíveis. “Mulheres que necessitam conciliar trabalho remunerado com afazeres
domésticos e cuidados, em muitos casos, acabam por trabalhar
em ocupações com carga horária
reduzida”, diz o IBGE.
ELAS SÃO MAIORIA
NO ENSINO SUPERIOR
A proporção das que trabalham
em período parcial, de até 30 horas, é de 28,2%. Já no grupo dos
homens, esse percentual ficou em
14,1% em 2016. As desigualdades
se acentuam por região: entre as
mulheres no Norte e no Nordeste, o percentual beira os 37%. No
recorte por raça, a presença do
trabalho por tempo parcial tam-

bém apresenta maior disparidade
(31,3% entre pretas ou pardas e
25% entre as brancas).
Em relação aos rendimentos
médios do trabalho, as mulheres seguem recebendo cerca de
3/4 do que os homens recebem.
Contribui para isso a própria
natureza dos postos de trabalho
ocupados pelas mulheres, “em
que se destaca a maior proporção dedicada ao trabalho em
tempo parcial”, afirma o IBGE.
A despeito da persistente desigualdade no mercado de trabalho, nos últimos 30 anos, o
nível de escolaridade das mulheres cresceu em relação aos
homens. Na faixa etária de 15 a
17 anos, a frequência à escola ficou em patamar muito próximo
para ambos (87,1% para mulheres e 87,4% para homens). Já na
faixa entre 18 e 24 anos, a frequência delas é superior (34,1%)
à dos homens (31,6%).
Na população de 25 anos ou
mais, o percentual de homens
com Ensino Superior completo é
de 13,5%, abaixo das estatísticas
femininas, que apontam 16,9%.

JORNADA PARCIAL
A proporção das que
trabalham em período parcial,
de até 30 horas, é de

28,2%

.

Entre os homens,
percentual é de

14,1%.
RENDIMENTOS
Mulheres seguem
ganhando cerca de

3/4

do que os homens recebem.
NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Na população de
25 anos ou mais,

16,9%

das mulheres têm
curso superior.
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SAÚDE

Confirmados
846 casos de
febre amarela
O Ministério da Saúde atualizou ontem as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação
da febre amarela. De 1º de julho
de 2017 a 6 de março de 2018,
foram confirmados 846 casos
da doença no país – 260 morreram. Ao todo, foram notificados
3.234 casos suspeitos, sendo que
1.560 foram descartados e 828
permanecem em investigação.
No ano passado, de julho de
2016 a 6 de março de 2017, eram
597 casos confirmados e 190
mortes. Os informes de febre
amarela seguem, desde o ano
passado, a sazonalidade da doença, que acontece, em sua maioria,
no verão. Dessa forma, o período
para a análise considera de 1º de
julho a 30 de junho de cada ano.
Embora os casos do atual período de monitoramento tenham
sido superiores à sazonalidade
passada, o vírus da febre amarela
hoje circula em regiões metropolitanas do país com maior contingente populacional, atingindo
32,5 milhões de pessoas.
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Entidades de
classes e
sindicatos
merecem
destaque.
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508, Mooca,
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor
Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com
força de escritura pública de 15/05/2015, cuja Fiduciante é VERA MARIA DOS SANTOS, inscrita no CPF/MF sob nº
282.584.360-15, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 321.567,82
(Trezentos e Vinte e Um Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Dois Centavos - atualizados conforme
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 502, com a área real privativa de 67,7200m²,
perfazendo a área real total de 89,17m², do Edifício Siminovich, situado na avenida Beira Mar, nº 1583, na Praia Zona Nova
de Capão da Canoa/RS, melhor descrito na matrícula nº 60.444 do Registro de Imóveis de Capão da Canoa/RS”.
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou
superior a R$ 245.000,00 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Reais). O leilão presencial ocorrerá no escritório da
Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site
www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do
leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE:
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066.

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508, Mooca, São
Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo
PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de
10/11/2009, cujos Fiduciantes são GERALDO FUMO WARTH, inscrito no CPF/MF sob nº 600.920.680-49, e sua esposa
ALEXANDRA MARIA FUNCHAL WARTH, inscrita no CPF/MF sob nº 737.479.040-68, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 617.000,00 (Seiscentos e Dezessete Mil Reais – nos termos do art. 24, §único da
Lei 9.514/97), os imóveis constituídos por “Apartamento nº 401 – Torre “C”, com real privativa de 88,64m², área real de uso comum
de 49,53m², perfazendo a área real total de 138,17m² e Espaço-Estacionamento 75, coberto, com área real privativa de 10,58m²,
área real de uso comum de 2,96m², perfazendo a área real total de 13,54m², localizado no primeiro pavimento dos estacionamentos,
do Edifício Residencial Varanda Zona Sul, situa-se no bairro Tristeza, quarteirão formado pela Rua Doutor Mário Totta, Rua Doutor
Pereira Netto, Rua Dona Paulina e Travessa Nossa Senhora de Lourdes, em PortoAlegre/RS, melhor descritos nas matrículas nºs
133.173 e 133.317 do Registro de Imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre/RS”. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e
no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO
LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 227.500,00 (Duzentos e Sete Vinte e Mil e Quinhentos
Reais). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se
cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do
início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE:
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066.

1º LEILÃO: 19 de março de 2018, às 15h50min *.
2º LEILÃO: 26 de março de 2018, às 15h50min *.
(*horário de Brasília)

1º LEILÃO: 22 de março de 2018, às 16h40min *.
2º LEILÃO: 29 de março de 2018, às 16h40min *.
(*horário de Brasília)
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