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País precisa investir
R$ 760 bilhões para
superar déficit da
habitação, diz FGV
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Estudo do IBGE mostra ainda que na maioria dos Estados do
Nordeste a contribuição feminina para o rendimento familiar era
maior do que a dos homens

A mulher contribui com 40,9% para a

renda familiar; entre os homens, essa

contribuição é de 59,1%. É a primeira

vez que o IBGE divulga esse dado.

Entre as mulheres de áreas rurais, a

participação feminina no rendimento

da família é ligeiramente maior -

42,4%. A contribuição das mulheres é mais importante na zona rural nordestina

(51%). E é menor na zona rural do Centro-Oeste (26%).

Mulher contribui com
40,9% da renda familiar

RELACIONADAS

_ Mulher brasileira evolui em educação, mas ainda
enfrenta desigualdade no mercado de trabalho
_ Cai maternidade entre adolescentes
_ Indicadores educacionais são mais favoráveis para
mulheres
_ Deficiências dificultam trabalho feminino
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No País, quanto maior a renda, menor a participação feminina no rendimento familiar
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Dilma diz que
PSDB 'tirou os
pobres do
orçamento'

Programas
sociais dão mais
poder às
mulheres de
baixa renda

Minas Gerais é
alvo de
preconceito no
Twitter após
derrota de Aécio

Mulher
brasileira evolui
em educação,
mas ainda
enfrenta
desigualdade no
mercado de
trabalho

Quando o responsável pela família era branco, a parcela da contribuição feminina

correspondia a 39,7%. Se o chefe da família era negro ou pardo, a contribuição da

mulher foi maior: 42%. Nas famílias formadas por casais com filhos, a

participação feminina também foi menor (31,7%) do que nas famílias

monoparentais (70,8%), quando elas eram responsáveis pelo sustento.

O estudo do IBGE mostra ainda que na maioria dos Estados do Nordeste a

contribuição feminina para o rendimento familiar era maior do que a dos homens. 

No País, quanto maior a renda, menor a participação feminina no rendimento

familiar. Entre os mais pobres (até meio salário mínimo per capita), essa

participação foi de 45%. Já entre aqueles que ganhavam mais de dois salários

mínimos per capita, a contribuição foi de 39,1%.
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Burkina Fasso
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Esquadrias de Alumínio
Esquadrias de Alumínio, janelas
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Aço inoxidável é Primordial
Bobinas, chapas, tubos, barras,
cantoneira, perfis, flanges e
conexões
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