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Prefeituras e sindicatos vão
abrir inscrição para casa própria

A universitária Viviane Righetti prova e gosta dos modelos de roupas sem decote para mulheres

Um shopping para evangélicos na Serra
Além de lojas, o espaço terá escolas, academias e restaurantes.   32

Estudantes fazem comboio
para escapar de seqüestros

Especial 2 e 3

Vitória é líder em mulheres
solteiras ou descasadas

Cidades 11

Bandidos 
saqueiam
casa de

advogada
Polícia 21

As moradias
serão finan-
ciadas pela
Caixa com

juros de meio por cen -
to e início do paga -
mento somente após
a entrega do imóvel.
O programa é destina-
do a famílias com ren-
da mensal de até R$
1.500. Os 25 mil co -
merciários do Estado
vão ser os primeiros
beneficiados. As pre -
feituras de Vila Velha,
Guarapari, Viana e Ca-
riacica vão cadastrar.

31
CLÁUDIOHUMBERTO
O tesoureiro do PT, Delúbio Soares,
mentiu durante sua entrevista de 
quarta-feira, segundo atesta perito.
POLÍTICA 40

▲

▲

FERNANDO RIBEIRO /AT

▲ ▲

▲ ▲

▲



11A TRIBUNA - VITÓRIA-ES - SEXTA-FEIRA - 10/06/2005 CIDADES
▼

▼

A capital concentra o maior
percentual de mulheres sem
parceiros no Estado. Já Ponto

Belo tem mais homens sozinhos

Vitória é a terra das sozinhas

Solteiras, separadas e divor-
ciadas. Vitória é a cidade
do Estado que concentra
o maior percentual de mu-
lheres sozinhas. São

46,57% que vivem sem nenhum
companheiro.

É o que mostra a pesquisa
“Sexo, Casamento e Economia”,
divulgada ontem pelo Centro
de Políticas Sociais da Fundação
Getúlio Vargas (FGV). 

A segunda colocação ficou com
Vila Velha (41,58%) e a tercei-
ra, Ponto Belo (40,89%). Os mu-
nicípios com o menor número de
representantes do sexo feminino
consideradas solitárias são Di-
vino de São Lourenço (19,36%),
Brejetuba (20,34%) e Santa Ma-
ria de Jetibá (21,43%).

Entre as capitais brasileiras,
Vitória aparece na 10ª posição. O
maior número de mulheres so-
zinhas está em Salvador
(50,90%), Recife (50,76%) e Be-
lo Horizonte (49,53%). O de
menor, em Palmas (TO) (35,03%).

Apesar dos números, as mu-
lheres de Vitória parecem não
se preocupar,
quando o assun-
to é casamento.
“Já fui noiva e
terminei o noiva-
do quando vi que
não era isso que
eu queria. No
momento tenho
outras priorida-
des. Penso na mi-
nha carreira”,
afirmou a advo-
gada Janayna Sil-
veira, 30.

A comercian -
te Sabrina Ceca-
to, 34, defende o

ditado “antes só do que mal-
acompanhada”. “Sou solteira
até hoje porque acredito que ain-
da não pintou a pessoa certa”,
disse.

Quando o assunto são os ho-
mens, o primeiro lugar no ran-
king dos sozinhos fica com Pon-
to Belo, que atingiu a marca de
42,47%. Em seguida aparecem
Mucurici (34,86%) e Montanha
(34,62%).

Entre os municípios da Gran-
de Vitória, a capital também apa-
rece em primeiro lugar, com
36,46% dos homens solitários.
As menores porcentagens fo-
ram  na Serra (28,62%), Cariaci-
ca (30,40%) e Viana (30,60%).

Quem está solteiro em Santa
Maria de Jetibá deve se preparar
para arranjar namoro em outro
lugar, porque as chances de en-
contrar a cara-metade na cidade
são reduzidas. No local,  70,13%
das mulheres e 68,15% dos ho-
mens são casados.

No ranking das cidades de mu-
lheres comprometidas, o segun-
do lugar ficou com Rio Bananal

(68,79%), segui-
do por Brejetuba
(68,76%). 

Os municí-
pios com o me-
nor número de
casadas são Con-
ceição da Barra
(38,23%), Vitó-
ria (40,55%) e
Pedro Canário
(42,88%). Na
Grande Vitória,
Guarapari é o
que tem o menor
número de ho-
mens casados
(46,34%).
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Sabrina, 34, ainda não casou

O MAPA DOS SOZINHOS NO ESTADO

1º) Santa Maria de Jetibá – 23.17
2º) Dores do Rio Preto – 24.57
3º) Brejetuba – 24.77
4º) Marataízes – 26.11
5º) Mantenópolis – 26.23
6º) Irupi – 26.38
7º) Divino de São Lourenço – 26.65
8º) Afonso Cláudio – 27.10
9º) Ibatiba – 27.30
10º) Sooretama – 27.41

1º) Ponto Belo – 42.47
2º) Mucurici – 34.86
3º) Montanha – 34.62
4º) Muqui – 34.49
5º) Vitória – 34.46
6º) Pinheiros – 33.91
7º) Presidente Kennedy – 33.60
8º) Bom Jesus do Norte – 33.58
9º) Santa Leopoldina – 32.42
10º) São José do Calçado – 32.13

1º) Vitória – 46.57
2º) Vila Velha – 41.58
3º) Ponto Belo – 40.89
4º) Bom Jesus do Norte – 40.62
5º) Pinheiros – 38.00
6º) Guaçuí – 37.84
7º) Montanha – 37.56
8º) Cariacica – 37.54
9º) Muqui – 36.31
10º) Alegre – 36.11
11º) Conceição da Barra – 35.97
12º) Cachoeiro de Itapemirim – 35.72
13º) Colatina – 35.42
14º) Baixo Guandu – 35.08
15º) Ibiraçu – 35.03
16º) Guarapari – 34.95
17º) Serra – 34.93
18º) João Neiva – 34.72
19º) São Mateus – 34.53
20º) Mucurici – 34.15
21º) Viana – 33.99
22º) Linhares – 33.93
23º) São Gabriel da Palha – 33.93
24º) Aracruz – 33.92
25º) Barra de São Francisco – 33.60
26º) Nova Venécia – 33.15

27º) Pedro Canário – 33.08
28º) Mimoso do Sul – 32.83
29º) Apiacá – 32.73
30º) Piúma – 32.67
31º) Fundão – 32.33
32º) Jerônimo Monteiro – 32.25
33º) São José do Calçado – 32.13
34º) Anchieta – 32.09
35º) Presidente Kennedy – 31.78
36º) Mantenópolis – 31.76
37º) Santa Teresa – 31.16
38º) São Domingos do Norte – 31.14
39º) Castelo – 31.11
40º) Iúna – 30.52
41º) Ecoporanga – 30.51
42º) Rio Novo do Sul – 30.43
43º) Boa Esperança – 30.37
44º) Itaguaçu – 30.13
45º) Pancas – 29.78
46º) Alto Rio Novo – 29.75
46º) Marataízes – 29.66
47º) Muniz Freire – 29.56
48º) Água Doce do Norte – 29.26
49º) Atilio Vivacqua – 29.05
50º) Venda Nova do Imigrante – 28.94
51º) Itapemirim – 28.92

52º) Conceição do Castelo – 28.71
53º) Ibatiba – 28.70
54º) Itarana – 28.68
55º) Marechal Floriano – 28.62
56º) Águia Branca – 28.57
57º) Afonso Cláudio – 27.49
58º) Laranja da Terra – 27.46
59º) Jaguaré – 27.32
60º) Iconha – 26.84
61º) Sooretama – 26.57
62º) Marilândia – 26.48
63º) Alfredo Chaves – 26.43
64º) Santa Leopoldina – 25.76
65º) Domingos Martins – 25.60
66º) Vila Pavão – 25.07
67º) Vargem Alta – 24.15
68º) Dores do Rio Preto – 23.80
69º) Rio Bananal – 23.53
70º) São Roque do Canaã – 23.48
71º) Irupi – 23.17
72º) Vila Valério – 22.73
73º) Ibitirama – 22.46
74º) Santa Maria de Jetibá – 21.43
75º) Brejetuba – 20.34
76º) Divino de São Lourenço – 19.36

Fonte: FGV.
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Mais ricas, mais solitárias
Quanto mais ricas, educadas,

urbanas e mais velhas, mais as
mulheres tendem a viver sozi-
nhas, segundo a pesquisa “Se-
xo, Casamento e Economia”, di-
vulgada ontem pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV).

O percentual de mulheres so-
zinhas subiu de 35% para 38%
entre 1970 e 2000, período em
que as brasileiras entraram em
massa no mercado de trabalho. 

Por estarem trabalhando tam-
bém fora de casa, a renda das mu-
lheres sozinhas passou a ser 62%
maior do que a das acompanha-
das. Além disso, o número de
descasadas quase dobrou no pe-
ríodo: passou de 4% para 7%.

“As mulheres fizeram uma ver-

dadeira revolução mo mercado
de trabalho e agora ganharam mais
independência e o direito de es-
colher se querem ficar sozinhas
ou acompanhadas”, disse o di-
retor da FGV,  Marcelo Neri. 

No mesmo período, a propor-
ção de casamentos informais, as
uniões consensuais, quadrupli-
cou, passando de 4% para 16%. 

O professor de Sociologia da
Faesa José Marques Porto, afir-
mou que a mudança de com-
portamento das mulheres co-
meçou a ser percebido no início
da década de 70. “Com o surgi-
mento da pílula anticoncepcio-
nal e a entrada da mulher no mer-
cado de trabalho, ela passou a
buscar sua independência”.

O QUE AS MULHERES DIZEM

“Estou separada há 10 anos e acho a solidão uma coi-
sa ruim.  Durante esse tempo tive alguns relacionamentos,
mas nenhum deu certo. Quero ter uma pessoa para con-
versar e fazer carinho, e acredito que ainda vou encontrar. 

Hoje em dia, a mulher conquistou sua independência
e homem deve vir para somar, caso contrário não serve
para nada”. 

Kátia Aparecida, 36 anos, separada

“Já fui noiva e terminei o noivado quando vi que não
era isso que eu queria. No momento, tenho outras priori-
dades na vida e não me preocupo com casamento. Penso
no minha carreira.

Volta e meia os mais velhos questionam o fato de eu
não ter namorado, mas isso não me incomoda. Inclusive
tenho amigas que adoram a vida de solteira”.

Janayna Silveira, 30 anos, advogada


