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“As pessoas dividem-se
entre aquelas que 
poupam, como se 
vivessem para sempre, 
e aquelas que gastam 
como se fossem
morrer amanhã”.
Aristóteles (384/322 a.C.)
Filósofo grego
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Em 2018, 6,2 milhões de 
pessoas tinham como 
ocupação o serviço 

doméstico remunerado, que 
assume variadas formas, 
como as atividades desempe-
nhadas por diaristas, babás, 
jardineiros e cuidadores. Ao 
todo, 92% (5,7 milhões) eram 
mulheres, das quais 3,9 mi-
lhões eram negras. Naquele 
ano, constatou-se um aumen-
to no número de idosas que se 
tornaram parte da categoria. 
O índice saltou de 3% para 
7%, quando confrontados os 
patamares de 1995 e 2018.

De acordo com o Institu-
to de Pesquisa Econômica 

Ipea constata que trabalho 
doméstico é exercido por 
mulheres mais velhas

Aplicada (Ipea), a proporção 
de mulheres exercendo esse 
tipo de trabalho sofreu queda 
de 1995 até o ano passado. 
No entanto, as mulheres ne-
gras continua, sendo a maior 
parcela de trabalhadores 
domésticos. No primeiro ano 
da série, a média de mulheres 
ocupadas no trabalho domés-
tico era de 17,3%, índice que 
caiu, ao longo dos 14 anos, 
para 14,6%. 

Entre as mulheres brancas, 
o indicador passou de 13,4% 
para 10%, enquanto o das 
mulheres negras baixou de 
22,5% para 18,6%. Em 1995, 
somente duas (17,8%) em 

cada dez domésticas esta-
vam amparadas pelo registro 
em carteira. Embora tenha 
melhorado em 2016, quan-
do se elevou para 33,3%, o 
contingente encolheu dois 
anos depois, atingindo 28,6%. 
“Uma das maiores marcas do 
trabalho doméstico no país 
está em sua informalidade”, 
segundo a pesquisa.

“Assiste-se a uma recompo-
sição da força de trabalho em 
termos etários: as trabalha-
doras jovens, de até 29 anos 
de idade, perdem espaço, 
passando de quase metade 
para pouco mais de 13% da 
categoria, em 2018; e as tra-

Em 2018, 80% das domésticas no Brasil tinham entre 30 e 59 anos.

balhadoras adultas (entre 30 
e 59 anos de idade) passam 
de 50%, em 1995, para quase 
80% do total ao fi nal da série 

aqui acompanhada. As idosas 
(com 60 anos ou mais de ida-
de) também crescem ao longo 
dos anos, ainda que sigam 

representando uma parcela 
mais restrita da categoria, 
como se poderia esperar”, 
avaliam (ABr).

Licenciatura para professores
A Capes recebe até 31 de janeiro, 

os dados de professores em exer-
cício na rede pública que queiram 
cursar licenciatura na área em que 
atuam. Os interessados devem ca-
dastrar seus currículos em  (https://
eb.capes.gov.br/portal/) e preen-
cher os formulários, que pedem 
dados sobre sua formação e atu-
ação profi ssional. As informações 
serão analisadas e validadas pelas 
secretarias de Educação às quais os 
candidatos estão vinculados.

O presidente Jair Bolsonaro 
informou que o governo federal 
está tomando medidas para as-
faltar a BR-319, que liga Porto 
Velho a Manaus. O anúncio foi 
feito após o presidente receber 
um vídeo, enviado por um pro-
fessor de medicina, da Univer-
sidade Federal de Roraima, que 
mostra as condições precárias 
da rodovia.

Após acionar o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, Bolsonaro recebeu a 
informação de que, no primeiro 
trimestre de 2020, será realiza-
da uma licitação para pavimen-
tação dos primeiros 52 km da 

rodovia. Em seguida, será feito 
o projeto de reforma dos 402 
km restantes. Em curto prazo, 
os atoleiros serão cobertos com 
brita para melhorar o tráfego 
na região no período chuvoso.

“A licitação do projeto, 
fi zemos agora em dezembro. 
Enquanto fazemos o projeto, 
estamos trabalhando na licen-
ça ambiental. O presidente do 
Ibama, que é muito bom, sele-
cionou uma equipe a dedo e está 
determinado a dar a licença. 
Com a licença, contrato a obra 
do trecho todo”, disse o presi-
dente. A BR-319 foi inagurada 
em 1978 (ABr). 

A BR-319 foi inagurada em 1978.

Pugilista norte-americano superou os craques CR7 e Messi.

Movimento BR-319

ANSA

A noite da virada do ano de 
2019 para 2020, em Copaca-
bana, terá uma festa com 16,9 
toneladas de fogos, distribuídas 
em dez balsas, numa queima 
de 14 minutos sincronizada 
com trilha sonora exclusiva, o 
chamado show piromusical. O 
governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel, falou sobre a 
participação do estado na festa. 
O evento vai custar R$ 10 mi-
lhões, dos quais R$ 5,5 milhões 
virão de patrocínios da Lei de 
Incentivo à Cultura do estado.

“Este ano a expectativa é 
superar 2,8 milhões de pessoas. 
Estamos com quase 90% de 
ocupação da rede hoteleira”, 
disse o governador no Palácio 
Guanabara. O presidente da 

Será uma queima de 14 minutos sincronizada com trilha sonora 

exclusiva, o chamado show piromusical.

Gabriel Monteiro/SECOM

Compras pagas à vista movimentaram os setores de vestuário, 

cosméticos, calçados e brinquedos.
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dezembro, os brasileiros com-
praram mais à vista do que 
parcelado. Os dados são da 
Associação Comercial de São 
Paulo e revelam estabilidade 
no Indicador de Movimento 
do Comércio (IMC), vendas 
a prazo, e alta de 13,1% no 
número de compras à vista, 
com o Indicador de Consultas 
de Cheque (ICH).

A média dos dois sistemas 
resultou em alta de 6,6% no 
movimento de compras. Esse 
número é preliminar e ainda 
não representa o resultado 
do mês. As compras pagas 
à vista são classificadas 
como as de menor valor e 
movimentaram os setores de 
vestuário, cosméticos, cal-
çados e brinquedos - seções 
mais escolhidas na hora de 

O pugilista Floyd Maywe-
ather foi eleito pela revista 
“Forbes” como o esportista 
mais bem pago da década. O 
norte-americano embolsou 
US$ 915 milhões e superou 
os craques Cristiano Ronaldo 
e Lionel Messi. Mayweather 
ficou na liderança do ranking 
com uma confortável vanta-
gem sobre CR7, que faturou 
US$ 800 milhões. Messi, por 
sua vez, fechou o top 3 da lista 
após ter embolsado US$ 750 
milhões os últimos 10 anos.

“Primeiro, gostaria de pa-
rabenizar todos os outros 
atletas presentes nesta lista, 
e segundo, estou honrado 
de ter conseguido alcançar 
números e recordes tão 

significativos. Vocês podem 
dizer o que quiserem sobre 
mim, mas os números, elogios 
e feitos não mentem. Isso é 
trabalho duro e dedicação 
verdadeira, sei o meu valor”, 
escreveu Mayweather nas 
redes sociais.

Confi ra a lista: Floyd Maywea-
ther - US$ 915 milhões; Cristia-
no Ronaldo - US$ 800 milhões; 
Lionel Messi - US$ 750 mihões; 
LeBron James - US$ 680 mi-
lhões; Roger Federer - US$ 640 
milhões; Tiger Woods - US$ 615 
milhões; Phil Mickelson - US$ 
480 milhões; Manny Pacquiao 
- US$435 milhões; Kevin Du-
rant - US$ 425 milhões; e Lewis 
Hamilton - US$ 400 milhões 
(ANSA).

Mariana Branco/ABr

O Governo do Estado de São 
Paulo vai fi nanciar, por meio da 
Desenvolve SP - O Banco do 
Empreendedor, as empresas 
vencedoras dos editais públicos 
realizados pela Sabesp para a 
despoluição do Rio Pinheiros. O 
objetivo é acelerar os processos 
necessários para que os pro-
jetos das ganhadoras saiam o 
quanto antes do papel e possam 
melhorar a qualidade de vida 
da população e até otimizar 
a economia local em torno da 
extensão atendida. 

Como a instituição finan-
ceira do governo estadual, a 
Desenvolve SP irá oferecer 
fi nanciamentos com vantagens 
exclusivas para as companhias 

Governo garante 

fi nanciamentos para o 

programa “Novo Rio Pinheiros”.
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Cresceu número dos brasileiros que 
compraram à vista neste Natal

Black Friday contribuiu com 
a estabilidade do IMC, pois a 
variedade de ofertas e facili-
dades na aquisição de bens 
duráveis antecipou o número 
de compras que sempre era 
realizado no final do ano.   

Para ele, a estabilidade na 
compra de bens duráveis era 
esperado, e não significa es-
tagnação no faturamento dos 
setores de móveis e eletrodo-
mésticos e sim o movimento 
preliminar desses setores no 
mês de dezembro. “A surpre-
sa foi no ICH, que fechou com 
um número muito maior do 
que imaginávamos. Foi sur-
preendente, embora tenha 
sido injetado mais dinheiro 
na economia este ano do 
que no ano anterior”, finaliza 
Marcel Solimeo, economista 
da entidade (AI/ACSP).

efetuar essa modalidade de 
pagamento – e outros bens 
de menor valor.

“O ICH em alta mostra que o 
brasileiro está mais animado 
para compras à vista e isso 
pode ser apontado como 

reflexo do 13° salário, au-
mento do emprego informal, 
saque do FGTS, entre outras 
medidas que foram adotadas 
em 2019”, explica Marcel So-
limeo, economista da ACSP, 
ao explicar que também a 

Rodovia Porto Velho-
Manaus será recuperada

Mayweather é eleito o 
esportista mais bem 

pago da década

Prefeitura espera 2,8 
milhões de pessoas no 

réveillon de Copacabana

Desenvolve SP vai fi nanciar 
projetos de despoluição

do Rio Pinheiros

Riotur, Marcelo Alves, confi rma 
a expectativa de público, o mes-
mo número alcançado no ano 
passado, e disse que os hotéis 
esperam atingir a capacidade 
máxima até o dia 31.

“Estamos batendo 100% de 
ocupação hoteleira. Isso é o re-
sultado de um ano de trabalho, 
de toda a prefeitura, de toda a 
RioTur, com um planejamen-
to muito efi ciente”. Além de 
Copacabana, que contará com 
quatro palcos, outras nove 
áreas receberão atrações mu-
sicais: Ilha de Paquetá, Parque 
Madureira, Ilha do Governador, 
Guaratiba, Sepetiba, Ramos, 
Penha, Flamengo e Barra da 
Tijuca. As duas últimas também 
terão queima de fogos.

No palco principal de Co-
pacabana, em frente ao Hotel 
Copacabana Palace, haverá 
shows das 19h às 3h, com a 
cantora gospel Anayle Sullivan, 
Allyrio Mello, Diogo Nogueira, 
Ferrugem, uma homenagem ao 
funk carioca com o DJ Marlbo-
ro após a queima de fogos e a 
bateria da Escola de Samba da 
Mangueira. Segundo Marcelo 
Alves, o réveillon de Copacaba-
na é “sem sombra de dúvida o 
maior evento do mundo” (ABr).

que ganharem os certames, 
realizados pela Sabesp, esta-
belecidos dentro do programa 
“Novo Rio Pinheiros”, indepen-
dente do porte das empresas. 
Os recursos para essa iniciativa 
serão da linha de crédito Eco-
nomia Verde, com taxas a partir 
de 0,17% ao mês acrescidos 
da Selic. 

O presidente da Desenvolve 
SP, Nelson de Souza, destaca 
que “essa iniciativa é muito 
importante para São Paulo, 
principalmente para a capi-
tal, porque fará com que o 
rio Pinheiros passe a ter um 
uso inteligente, impactando 
positivamente a qualidade de 
vida da população. Inclusive, 
outras instituições fi nanceiras 
poderão participar dos fi nan-
ciamentos”, diz o executivo. 

O programa Novo Rio Pinhei-
ros tem como meta reduzir 
o esgoto lançado em seus 
afl uentes, melhorar a qualidade 
de suas águas e integrá-lo à 
cidade. O Banco do Empreen-
dedor é a instituição fi nanceira 
do governo paiulista que, por 
meio de linhas de crédito de 
longo prazo, fomenta o cres-
cimento planejado das micro, 
pequenas e médias empresas 
e dos municípios paulistas (AI/
DesenvolveSP).


