
Folha de S.Paulo - Colunistas - Mônica Bergamo - Trabalhar como empregada doméstica não é mais a principal opção das brasileiras - 24/09/2012

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/1158114-trabalhar-como-empregada-domestica-nao-e-mais-a-principal-opcao-das-brasileiras.shtml[24/09/2012 13:02:30]

PUBLICIDADE

 
PUBLICIDADE

 

Opinião Política Mundo Economia Cotidiano Esporte Cultura F5 Tec Ciência Saúde Blogs

 

PUBLICIDADE

 

mônica bergamo
 

24/09/2012 - 03h00

Trabalhar como empregada doméstica não é
mais a principal opção das brasileiras
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Trabalhar como empregada doméstica não é mais a principal
opção das mulheres brasileiras. Os números da Pnad
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) revelam que
esse contingente caiu de 6,7 milhões há três anos para 6,2
milhões no ano passado.
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Em percentuais, as empregadas domésticas, em 2009, eram 17% do total de 39,4
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