
Delfim Netto pede desculpas públicas às empregadas domésticas - economia - Estadao.com.br

http://economia.estadao.com.br/noticias/economa+brasl,delfm-netto-pede-desculpas-publcas-as-empregadas-domestcas,not_66320,0.htm[12/05/2011 16:24:01]

Leia a notícia Comentários 112 Email Imprimir A+  A-

46 Compartilhar 169

VEJA TAMBÉM

Salário baixo e mulher negra
marcam trabalho doméstico
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Você está em Economia

Delfim Netto pede desculpas públicas às
empregadas domésticas
Ex-ministro da Fazenda registrou pedido em cartório após se referir à categoria como 'animal'
10 de maio de 2011 | 15h 33

Márcia de Chiara, de O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - O Instituto Doméstica Legal, que representa 7,2 milhões de
trabalhadores da categoria, obteve um pedido público de desculpas do ex-ministro da
Fazenda Antonio Delfim Netto, registrado em cartório, sobre a declaração feita pelo
economista na TV a respeito desse profissional.

No dia 4 do mês passado, Delfim Netto disse no programa
"Canal Livre", da Rede Bandeirantes (Veja o vídeo), que
"quem teve este animal, teve; quem não teve nunca mais
vai ter", em referência à empregada doméstica.

Segundo Delfim, "em momento algum  desejou referir-se à
classe das empregadas domésticas de maneira pejorativa".
O economista argumentou em seu pedido público de
desculpas, registrado no 8º Cartório Tabelião de Notas da

capital paulista no início deste mês, que a frase pinçada do contexto distorce a ideia
elaborada.

Segundo Delfim Netto, a intenção foi mostrar que no processo de  ascensão social em
curso na sociedade brasileira, a figura desse profissional tende a desaparecer. "É
preciso entender em que sentido foi feito o comentário", disse o ex-ministro em
cartório.

Em seu pedido de desculpas, Delfim Netto justifica o emprego do termo "animal",
usado pelo economista britânico John Maynard Keynes, criado durante a Grande
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seguir Eliphas Levi
Comentado em: Delfim Netto pede desculpas públicas às empregadas domésticas

12 de Maio de 2011 | 14h16

Muito bom esse artigo da Dora Kramer! Esse é o Brasil petralha! O Brasil das tetas e mamatas infinitas
para toda a companheirada pançuda e barbuda! Leiam todos esse maravilhoso artigo publicado pela
PIG do Estadão! Sensacional! http://www.estadao.com.br/esta
daodehoje/20110512/not_imp718146,0.php Quando se pensa que não falta mais nada para
acontecer em matéria de descaramento, aparece alguém para apresentar uma prova em contrário. Dois
réus do processo do mensalão, Breno Fishberg e Enivaldo Quadrado, resolveram recorrer à
Organização dos Estados Americanos (OEA) alegando desrespeito ao direito de defesa por parte do
Supremo Tribunal Federal. Segundo a denúncia, "o Poder Judiciário do Brasil" comete "violações aos
direitos humanos" no processo do mensalão. Ex-donos da corretora de valores Bônus Banval -
apontada como uma das "lavanderias" de dinheiro ilícito oriundo do esquema de distribuição de
recursos a políticos, partidos e empresários montado pela direção do PT no primeiro mandato de Lula -,
ambos pretendem transformar o País em réu perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da OEA. (...)

seguir Eliphas Levi
Comentado em: Delfim Netto pede desculpas públicas às empregadas domésticas

12 de Maio de 2011 | 14h02

O pânico começa a se instalar nas hordas petralhas! Eles sabem que se a inflação não for debelada
agora, todo o projeto petralha de ficar 1.000 anos no poder (assim como foi o dos nazistas) irá se
desafazer como um castelo de cartas. E sem Brasília, não haverá mais tetas e mamatas públicas para
toda a companheirada pançuda e barbuda. Haverá choro e ranger de dentes nas hordas petralhas, pois
os sindicalistas não possuem nem preparo nem currículo para trabalhar na iniciativa privada. São
dependentes de uma teta pública. Por isso o pânico se instalou nas hordas petralhas. Se a inflação não
voltar a cair, os agentes econômicos e os sindicatos vão entrar em luta de foice no escuro, alimentando
ainda mais a inflação. E todos sabem que na inflação, só os mais pobres perdem. Com a inflação o
povo vai as ruas pedir a cabeça dos petralhas, pois o que o povão gosta mesmo é de consumir, de
acumular bens. Ideologia é coisa de intelectual. Então o pânico já começa a tomar conta das hordas
petralhas. Tetas e mamatas petralhas começam a ficar ameaçadas. O terror de ter q voltar p/ as
barracas de lona do MST já começa a assombrar as hordas petralhas. Choro e ranger de dentes já se
iniciaram...

seguir Antonio Durão
Comentado em: Delfim Netto pede desculpas públicas às empregadas domésticas

12 de Maio de 2011 | 12h24

Há muito tempo que esse senhor já devia ter sido esquecido!!!

LER TODOS OS COMENTÁRIOS 

Depressão, para descrever as motivações psicológicas de empresários, consumidores e
investidores. "Os economistas (eu, inclusive) usam corriqueiramente a expressão 'fazer
nascer o espírito animal dos empresários' como forma como forma de despertá-los para
oportunidades de investimento e não me lembro de nenhum empresário que tenha se
declarado ofendido ou humilhado".

No fim do pedido oficial de desculpas à categoria, Delfim Netto considera o episódio
como uma "tempestade num copo d'água",  que ocorreu em razão do uso de uma
expressão infeliz, da qual ele se penitencia.
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