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ONG quer desculpa de Delfim por comparar
domésticas a animais
DANIEL RONCAGLIA
DE SÃO PAULO

Você recomenda ONG quer 
    

A ONG Doméstica Legal notificou extrajudicialmente nesta terça-feira o economista e
ex-ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto por causa de comentário considerado
ofensivo às empregadas domésticas.

No domingo, durante o programa "Canal Livre" da TV Bandeirantes, Delfim foi
convidado para um debate sobre a situação econômica do país.

Segundo o economista, a mudança da estrutura salarial do setor de serviços está
tornando mais difícil encontrar domésticas disponíveis no mercado.

"Há uma ascensão social incrível. A empregada doméstica, infelizmente, não existe
mais. Quem teve este animal, teve. Quem não teve, nunca mais vai ter", afirmou o ex-
ministro.

A ONG quer que Delfim se manifeste publicamente com um pedido de desculpa.
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josé hansen pacheco (409)

El capitán de los bosques (114)

anesio foleiss filho (1848)

A notificação foi feita em um cartório no Rio de Janeiro.

"Tal manifestação possui evidente teor ofensivo tanto para com esta enorme massa de
trabalhadores, assim como para com seus familiares", afirma o presidente da entidade,
Mario Avelino.

Em nota, o ministro afirma que o comentário foi feito dentro do contexto sobre a
mudança da economia brasileira.

"É evidente que não se trata de designar a empregada doméstica, nem nenhuma outra
categoria, como um 'animal' num sentido pejorativo ou de menosprezo. Os economistas
usam corriqueiramente a expressão 'fazer renascer o espírito animal dos empresários',
como forma de despertá-los para as oportunidades de investimento e não há notícia de
empresário que tenha se declarado ofendido ou humilhado", diz Delfim.
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(22h08) há 12 horas

Congelou o salário porque este era o motivo de todos os problems brasileiros. Salário mínimo igual a
esmola. Sempre tratou quem trabalha como animal. Individou o País até o fio do cabelos. Tudo para
os banqueiros... E tem gente aqui que fala que tem saudades da Ditadura.

(09h14) há 1 hora

Tomem o máximo cuidado ao cumprimentar as pessoas nas ruas..., se acharem seu cumprimento
ofensivo você será processado por movimetos gays, afros e ONGs domésticas..., muito cuidado.

(22h16) há 12 horas
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