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Em tempos de debates sobre assédio sexual, o
Departamento de Economia da UFF fez umas
contas sobre outra faceta desta, digamos, guerra
dos sexos: a diferença de rendimentos entre
homens e mulheres. 
Em 2000, o PIB per capita feminino brasileiro
equivalia a 36,5% do PIB per capita masculino. Em
2015, as mulheres passaram a receber 55% do PIB
per capita masculino. Neste caso, as mulheres
ficaram um pouco menos pobres em relação aos
homens.

Segue... 
A economista Hildete Pereira de Mello celebra: 
— Foi uma pequena vitória, provavelmente
explicada pelo aumento na participação feminina no
mercado de trabalho e na escolaridade. Ou seja,
dando duro no trabalho, mais educadas... mas
ainda desiguais.
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