
Só 3 em cada 10 homens 
ajudam no serviço do lar
Divisão de tarefas. Pesquisa mostra que 98% das mulheres que trabalham fora também são as principais responsáveis por cuidar da 
casa. 71% dizem não ter ajuda alguma do companheiro ou marido e 58% afirmam que eles mais atrapalham do que ajudam    PÁG. 17
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Frequentadores já experimentam a remodelada marquise que passou quase três anos fechada e será reaberta hoje  | ANDRÉ PORTO / METRO

EM BUSCA DO 
ANEL PRECIOSO 
A SAGA DE BILBO BOLSEIRO FINALMENTE CHEGA ÀS 
TELAS PARA DELÍRIO DOS FÃS DE ‘O HOBBIT’ PÁGS. 36 E 37

Chuva alaga 
a Rebouças 
e a Pompeia  

Chelsea vence fácil e 
Corinthians diz que 
favoritismo é inglês

Temporal no fi nal da tarde causou 
200 km de congestionamentos e 
problemas em 46 semáforos  PÁG 02

Tite e jogadores assistem à boa 
atuação do time de Oscar e técnico 
admite mudar a equipe  PÁG 46

Google lança enfim 
seu aplicativo com 
mapas para iPhone
Gratuito, ele traz informações do 
trânsito, é mais rápido e confi ável 
do que os mapas da Apple  PÁG 16

A MARQUISE VOLTOU!
Skatistas e patinadores terão área exclusiva no Ibirapuera PÁG  02
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Mais da metade dos brasilei-
ros (53,4%) afirma que não so-
bra dinheiro no fim do mês 
para investir. O dado faz parte 
de pesquisa realizada pelo Ins-
tituto de Pesquisas Rosenfield 
a pedido da BM&FBovespa.

A pesquisa, com 2 mil pes-
soas das 15 maiores regiões 
metropolitanas brasileiras, 
mostra ainda que a principal 
fonte de informação dos bra-
sileiros são os familiares, os 
amigos e os conhecidos, com 
47,2%. Os jornais ficaram em 
segundo lugar, com 9,2%.

A conta poupança é o in-
vestimento mais usado pela 
população, com 44,4% do to-
tal de recursos aplicados, se-
guida pela conta corrente, 
com 37%. Também foram ci-
tados entre os investimen-
tos mais usados pelos entre-
vistados os títulos de Tesouro 
(0,5%), os fundos imobiliários 

(0,4%) e os ETFs (0,1%).
Os investimentos mais co-

nhecidos são a conta poupan-
ça, com 97,7%, a conta corren-
te (94,6%), os imóveis (43,3%), 
os títulos de capitalização 
(38,2%), o ouro (36,8%) e as 
ações (36,8%).   METRO

Oito administradoras de 
cartões de crédito foram 
condenadas pela Justiça Fe-
deral a devolver em dobro 
aos consumidores os valo-
res cobrados por taxas in-
devidas. A decisão foi toma-
da com base em pedidos do 
Ministério Público Federal 
(MPF) e do Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Ja-
neiro (MPRJ).

Para receber os valores de 
volta, os consumidores que 
foram alvo das cobranças te-
rão de entrar com ação indi-
vidual na Justiça Federal. 

Em sua decisão, o juiz 
da 30ª Vara Federal decla-
rou nulas as cláusulas con-
tratuais que permitem a 
cobrança das taxas de ga-

rantia e de administração, 
da comissão de permanên-
cia somada a outros encar-
gos contratuais e da multa 
moratória superior a 2% so-
bre a prestação devida.

A Justiça condenou as 
administradoras a devolve-
rem em dobro a cada con-
sumidor os valores inde-
vidamente cobrados por 
esses encargos e a compen-
sá-los por eventuais danos 
morais e materiais.

O juiz entendeu que os 
contratos dos cartões de cré-
dito administrados pelas ad-
ministradoras tinham cláu-
sulas abusivas e nulas que 
permitiram a cobrança de 
encargos indevidos. Cabe 
recurso da decisão.  METRO

Cartão. Administradoras 
são condenadas por 
cobranças indevidas

Empresas terão de devolver valores em dobro |  ALESSANDRO SHINODA/FOLHAPRESS
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Além de trabalhar, 98% 
das mulheres também cui-
dam da casa. E, mesmo ca-
sadas ou dividindo o espaço 
com um companheiro, 71% 
delas não contam com ajuda 
dos homens na realização de 
nenhuma tarefa doméstica.

De acordo com pesquisa 
do Data Popular em parceria 
com o SOS Corpo - Instituto 
Feminista pela Democracia, 
divulgada ontem, maridos 
e companheiros desempe-
nham papel pouco expressi-
vo nas responsabilidades do-
méstica. Apenas em 1% dos 
casos o homem é o princi-
pal responsável em tarefas 
como lavar e passar roupa. 
O índice aumenta um pou-
co em atividades como cozi-
nhar, lavar louça ou limpar 
móveis (5%). 

“O que se observa é que 
essa divisão do trabalho per-
manece, produzindo conse-
quências que afetam dire-
tamente as mulheres, que 
continuam como as princi-
pais responsáveis pelos afa-
zeres domésticos e cuidados 
com os filhos. Falta de tem-
po e grande sobrecarga mar-
cam seu cotidiano”, diz a 
pesquisadora Maria Betânia 
Ávila, do SOS Corpo.   METRO

Trabalho. Pesquisa do Data Popular mostra que 71% das mulheres não têm ajuda dos 
companheiros em nenhum afazer doméstico. Só 1% deles é responsável por lavar e passar

Homens ajudam 
pouco em casa

Aplicações. Para 53%, não 
sobra dinheiro para investir

37%
NA CONTA CORRENTE

44,4%
NA CONTA POUPANÇA

Onde está aplicado
O número de operadoras de 
planos de saúde (médico-hos-
pitalares e odontológicas) 
classificadas como “boas” ou 
“muito boas” aumentou 53% 
em um ano. De um total de 
1.239 empresas avaliadas, 735 
ficaram nas duas melhores 
faixas de pontuação em 2011, 
segundo o Ministério da Saú-
de. No ano anterior, o núme-
ro de empresas nessa faixa de 
classificação era de 485. 

O Índice de Desempe-
nho da Saúde Suplementar 
avalia quatro aspectos das 
empresas: atenção à saúde, 
preços, estrutura e satisfa-
ção dos usuários. As empre-
sas são classificadas em cin-
co categorias: muito ruim 
(0,00 a 0,19); ruim (0,20 a 
0,39); regular (0,40 a 0,59); 
bom (0,60 a 0,79); e muito 
bom (0,80 a 1).  METRO

Pesquisa. Plano 
de saúde  tem 
melhor avaliação

Consórcios devem deixar 
claro cobrança de taxas
As administradoras de 
consórcio devem deixar 
claro nos contratos se co-
bram taxas de adminis-
tração diferentes de in-
tegrantes de um mesmo 
grupo. A determinação es-
tá em uma nova circular 
divulgada pelo BC (Banco 
Central).

O consórcio terá ainda 
de ter no contrato uma au-
torização para fazer um 
depósito de saldos rema-
nescentes em conta cor-
rente ou poupança. Se o 
consorciado não tiver con-
ta bancária ou não quiser 
informar o número, terá 
de fazer uma declaração.

Nesses casos, um comu-
nicado deve ser feito no 
caso de haver dinheiro pa-
ra resgatar. Poderá ser por 
meio de carta com aviso 

de recebimento, telegra-
ma ou correspondência 
eletrônica com controle 
de recebimento. Além dis-
so, a administradora tem 
de fazer essa divulgação 

no site com indicação do 
nome e CPF dos beneficiá-
rios, além de orientação 
quanto aos procedimen-
tos a serem adotados para 
o seu recebimento.  METRO

Banco Central define novas regras para os consórcios | RENATO ARAÚJO/ABR
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FONTE: DATA POPULA * PESQUISA REALIZADA COM 800 MULHERES, ENTRE 18 E 64 ANOS, EM NOVE CAPITAIS, ALÉM DE BRASÍLIA      

Lavar roupa Passar roupa Varrer a casa Limpar os 
móveis

Lavar louça Preparar 
refeições

Comprar 
produtos para

a casa

MAIS ALGUÉM REALIZA ESSA TAREFA EM CASA?
Ela mesma A mãe O companheiro A filha em %

(em %)
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NOS CUIDADOS DA CASA, OS HOMENS 
DÃO MAIS TRABALHO DO QUE AJUDAM?

QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL 
PELA REALIZAÇÃO DA TAREFA

Mulher

Marido/companheiro 

Comprar produtos 
para a casa

Limpar 
móveis/Varrer

Cozinhar/
Lavar louça

Lavar/
Passar roupa

94

1 5 5
22

92 86 76

DIVISÃO DO TRABALHO
DOMÉSTICO 

98%
das entrevistadas, além de trabalhar, 
também cuidam da sua casa
 

71%
delas não contam com ajuda
masculina na realização de nenhuma 
tarefa dentro de casa
 
 71%
das mulheres casadas não contam com 
a ajuda do marido para cuidar dos filhos

NÃO CONCORDA,

NEM DISCORDA
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