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Mulheres pedem
a maioria dos
divórcios no país
Sete em cada dez casos
de separação não
consensual nos cartórios
são feitos por elas

ARQUIVO

Casamentos desfeitos: casais com mais de quatro filhos são só 3% dos divórcios

KATILAINE CHAGAS
kchagas@redegazeta.com.br

As mulheres não estão
mais esperando o consen-
timento dos homens para
terminarem o casamento.
É essa a leitura feita a par-
tir de dados sobre fim de
uniões, que mostram que
70% dos divórcios não
consensuais são pedidos
por mulheres.

O dado foi divulgado
pelo Sindicato dos Notá-
rios e Registradores do Es-
pírito Santo (Sinoreg-ES)
apartirdenúmeroscoleta-
dos na Central Notarial de
Serviços Eletrônicos Com-
partilhados (Consec).

“Amulherestásesentin-
do cada vez mais liberada.

Eohomemnãoestásaben-
do lidar. Ele não aceita que
ela não queira ficar com
ele. Isso é resquício do ma-
chismo”,avaliaapsicóloga
Penelope Zecchinelli.

OBJETO
“A mulher saiu desse

lugar de objeto do ho-
mem. Ela não espera
mais o consenso. Isso é
positivo para ela”, com-

pleta a psicóloga.

ESTADO
O percentual é nacio-

nal, mas reflete também a
situação no Estado. “Aqui
noscartóriosamaioriasão
mulheres que pedem. É a
mesma média nacional,
praticamente”, afirma Ro-
drigo Reis, diretor do Si-
noreg-ES.

Por sua experiência, no
trato em cartórios, Rodrigo
Reis tambémenumeramo-
tivaçõesparapedidosdedi-
vórcios. “Percebemos que
muitos dos casos são por
causa de traições, por falta
de maturidade do cônju-
ge”, diz. Ele acrescenta que
ficou mais fácil pedir o di-
vórcio também. Desde
2007, basta seguir para o
cartório com os documen-
tos necessários para solici-
tar a separação oficial.

Casais com um filho são
os que mais se separam

Os cartórios do Estado
também divulgaram que
os casais com apenas um
filho são os que mais se di-
vorciam. Eles represen-
tam 32% dos pedidos de
divórcio. Casais com mais
de quatro filhos são 3%
dos divórcios.

Não há apenas uma ex-
plicação.ApsicólogaPene-
lopeZecchinellicitouuma.

“Emmuitoscasais, talvezo
primeirofilhonãotenhasi-
do planejado. E fica mais
fácil de se separar”, diz.
Mais filhospodemsersinal
de que a relação está esta-
bilizada. “Isso não quer di-
zer que necessariamente
que ter mais filhos vai ga-
rantir a estabilidade do ca-
sal”, pondera.

O diretor de notas do Si-

noreg-ES, Rodrigo Reis,
apontatambémaquestãofi-
nanceira. “O maior número
de filhos dificulta o divórcio
porque já há uma quebra fi-
nanceira com a separação.”

“A atuação dos cônjuges
no mercado de trabalho, o
número reduzido de filhos
por casal e as novas consti-
tuições familiares são pers-
pectivasqueacabamimpac-
tandonoaumentodospedi-
dos de divórcio”, acrescenta
Bruna Lyra Duque, especia-
lista em direito familiar.

SEM CONSENSO
“A mulher saiu desse
lugar de objeto do
homem. Ela não
espera mais o
consenso. Isso é
positivo para ela”
PENELOPE ZECCHINELLI
PSICÓLOGA

R$ 3,15

Passagem de ônibus com
preço mais alto em Vitória
Os empresários
chegaram a pedir uma
tarifa de R$ 3,64, que
foi rejeitada

A passagem de ônibus
na Capital sobe de
R$ 2,70 para R$ 3,15 a
partir de hoje – um rea-
juste de 16,6%. O au-
mento do valor das pas-
sagens em Vitória
acompanhou a varia-
ção da tarifa dos ônibus
do sistema Transcol,
que desde o dia 1º de ja-
neiro ficou 16,36%
mais cara, passando de
R$ 2,75 para os atuais
R$ 3,20.

Quem depende dos
ônibus de Vitória para se
locomover, terá que de-
sembolsar R$ 0,45 centa-
vos a mais em cada via-
gem. Já os seletivos, que
antes custavamR$3,ago-
ra custarão R$ 4.

O aumento foi solici-
tado pelo Sindicato das
Empresas de Transpor-
tes de Passageiros do Es-
tado do Espírito Santo

FERNANDO MADEIRA / ARQUIVO

Ôs ônibus de Vitória são pintados na cor verde

(Setpes). Os empresá-
rios chegaram a propor
uma tarifa de R$ 3,64,
que foi rejeitada.

Já o secretário de
Transportes, Trânsito e
Infraestrutura Urbana
de Vitória, Oberacy Em-
merich Junior, justificou
que para calcular as no-
vas tarifas são levados
em conta os custos de
operação do sistema,
além da inflação.

Estudantes e trabalha-
dores não ficaram satisfei-
toscomoaumentoerecla-
maram das condições de
uso dos ônibus diante da
nova tarifa.

PASSAGEM

R$ 3,15
por passagem
É o novo valor da tarifa
de ônibus na Capital,
após o aumento de
16,6% nos valores.
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