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MULHERES DO ESTADO TÊM
MAIOR AUMENTO DE RENDA
Salário subiu 8,8% em 2014, passando de R$ 1.311 para R$ 1.426
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A distância entre o rendimento médio de homens e
mulheres teve sua maior
queda do Brasil no Espírito
Santo.De2013para2014,o
maior crescimento do rendimento para mulheres no
país foi registrado no Estado. O acréscimo foi de 8,8%
e a renda passou de
R$ 1.311 para R$ 1.426.
No entanto, mulheres
ainda ganham menos que
os homens. O rendimento
médio de uma mulher, no
Espírito Santo, correspondeu, em 2014, a 73% do
rendimento médio de um
homem. Em 2013, era
69,1%. A média nacional
passou de 73,5%, em 2013,
para 74,5%, em 2014. Em
média, em 2014, no Estado,
os homens receberam R$
1.953 (abaixo da média nacional de R$ 1.987), enquanto as mulheres receberam R$ 1.426 (a média nacional é de R$ 1.480).
Para a diretora executiva
do Instituto Consulado da
Mulher, Leda Böger, a pesquisa revela avanços, mas a
passos lentos. “Se conside-

Melhora
A vendedora
Daiany Falcão,
23 anos, foi uma
das que teve aumento de renda
em 2014. Ela trabalha numa loja
de fotografia.

“Mudei de
cargo e fui
para uma
loja em um
shopping
maior. Meu
rendimento
subiu 40%”
—

DAIANY FALCÃO,
23, VENDEDORA

rarmos que as mulheres têm
maisescolaridadequeoshomens, a competência é a
mesma. Mas a mulher tem
acumulado, historicamente,
na nossa cultura, o papel de
cuidar dos filhos e da casa.
Estudos mostram que, em
média, as mulheres trabalham 20 horas a mais que os
homens,poisquandoosdois

NA CONTRAMÃO DO PAÍS

Desigualdade de renda
aumenta do Sudeste
A desigualdade no país
caiu em 2014 pelo 10º ano
seguido, diz a Pnad 2014. O
índice de Gini, que mede a
concentração de renda no
trabalho, baixou de 0,495,
em 2013, para 0,490 no ano
passado, ou 1%. Ele entre
zero e um: quanto mais perto de zero, menor é a desigualdade. Em 2004, esse índice era de 0,545. Entre
2004 e 2014, o recuo na desigualdade foi de 10,09%.
A realidade no Sudeste,
no entanto, foi diferente.
Quando se olha pela renda
do trabalho, houve aumentode0,7%dadesigualdade:
o índice passou de 0,475,
em 2013, para 0,478 em
2014. Segundo o IBGE, isso

DIVULGAÇÃO

trabalham fora, ela é que vai
lavar roupa, fazer o jantar”,
detalha. “Como a mulher
acumula funções, isso impacta em assumir cargos. É
uma questão de distribuição
desigual das atividades”.
Noentanto,Ledadestaca
iniciativas para valorização
do papel da mulher na sociedade, como campanhas

de empresas e até da ONU.
“Se as mulheres têm a mesma capacidade produtiva,
não justifica um salário menor para uma função igual.
Porisso,éimportantedarvisibilidade para provocar
mudanças”, diz.
RENDA
O rendimento médio

mensal das pessoas de 15
anos ou mais, ocupadas,
com renda em 2014 também cresceu no Estado: foi
estimado em R$ 1.732, valor 4,3% superior ao de
2013 (R$ 1.660). O Espírito Santo foi o quarto em
crescimento da renda no
país, junto com Tocantins.
O economista Mário Vasconcelos, professor da UVV,
explica que esse acréscimo
norendimentoserefleteem
melhores salários. “Isso se
dá pela própria correção da
inflação. Mas também há
outro dado: com uma taxa
de desemprego crescente,
as pessoas que estavam empregadas passaram a ganhar mais para acumular
mais funções”, explica.
Oníveldeocupaçãotambém aumentou de 2013 para 2014: no Estado, foi de
61,8%, em 2013, para
64,8%em2014.“Apesquisa
considera pessoas no mercadoformaleinformal,com
qualquer ocupação: trabalhando por conta própria,
empregado, empregador”,
explica Max Athayde Fraga,
chefe da unidade estadual
do IBGE no Espírito Santo.

Taxa de
desocupação
sobe 6,5%
A taxa de desocupação –
proporção de pessoas desocupadas em relação à populaçãoeconomicamenteativa
– subiu de 6%, em 2013, para 6,5%, em 2014, no Estado. A média nacional foi de
6,9%. O aumento mais expressivoestáentreaspessoas
na faixa etária de 15 a 17
anos (de 12,8%, em 2013,
para 29,7% em 2014).
Ocontingentedepessoas
sem trabalho que tenta entrarnomercado,noEspírito
Santo, era de 138 mil pessoas em 2014, sendo 62 mil
homens e 76 mil mulheres
(cerca de 54,9%). Em relação a 2013, houve crescimento de 15%, ou seja, 18
mil pessoas a mais.
Segundo Max Athayde
Fraga, chefe da unidade estadual do IBGE no Espírito
Santo, o mês de referência
da pesquisa é setembro. “Já
revelou sintomas da crise
que vivemos hoje”, diz.

OCUPAÇÃO

BOMBADOS NA WEB

89,4%

CONECTADOS. Esse é o percentual de usuários entre 20 e 24 anos que estão usando a
internet. É a maior proporção entre as faixas
etárias pesquisadas. Em 2013, esse status
pertencia ao grupo de 25 a 29 anos, que, no
ano passado, ficou com 89,2%.

ESTAGNADO
Rendimento avançou
0,8% no último ano

Rede de esgoto não cresce

ocorreu porque não houve
ganho na parcela dos 10%
mais pobres da população
no Sudeste. O rendimento
do trabalho também continuou a subir em 2014:
avançou0,8%,deR$1.760,
em 2013, para R$ 1.774.

A proporção de lares com
rede coletora de esgoto
praticamente estagnou em
2014: era de 63,4% em
2013 e passou para
63,5%, em 2014, alta de
0,1 ponto percentual. Em
números absolutos, houve

um incremento de 1,2 milhão de domicílios que
passaram a possuir esse
serviço, totalizando 42,6
milhões de lares atendidos. O que significa que
24,44 milhões de famílias
ainda estão desassistidas.

Mais brasileiros
go, que passou de 6,5%
procuram emprego para 6,9%. A população
O contingente de desocupados subiu em 617 mil
pessoas em 2014, para 7,3
milhões: alta de 9,3%. Os
dados são de setembro de
2014, antes do agravamento da crise na economia.
Pelo 2º ano seguido, houve
alta na taxa de desempreJá o número de lares atendidos por coleta de lixo
teve um aumento de 3,4%
em relação a 2013, totalizando 60,2 milhões de
domicílios. Também aumentou em 1,9 milhão o
número de lares com água
encanada: alta de 3,4%,
totalizando 57,2 milhões
de domicílios, ou 85,4%
do total de lares do país.

ocupada continuou crescendo: eram 98,6 milhões
de pessoas em 2014, 2,741
milhões a mais que em
2013, ou 2,9%. Isso significa que o desemprego não
aumentou por causa da falta de novos postos de trabalho, mas pelo crescimento da procura por vagas.

Analfabetismo

13

milhões
Enquanto mais 42 mil
crianças entraram mais
cedo na escola, 13,2
milhões de brasileiros
ainda continuam sem
saber ler nem escrever.

