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‘Vejo que a família mudou’
‘LARES CONTEMPORÂNEOS’ No Dia dos Pais, Temer cita divisão de
responsabilidades, na contramão de discurso anterior

Em mensagem publicada nas redes sociais ontem, o presidente Michel Temer celebrou o Dia dos Pais com
novos comentários sobre a família brasileira. Temer disse que o conceito passou por transformações, assim
como o de “pai”. O presidente também destacou a divisão de responsabilidades nos lares contemporâneos.

Dia dos Pais. Temer e Marcela durante almoço no Palácio Itamaraty em abril

“Pela minha própria experiência, eu vejo que a família mudou — evoluiu, na verdade. Pais e mães são hoje
mais parceiros na educação dos filhos e na administração da casa. E nos lares contemporâneos, que hoje têm
diversos formatos, há mais diálogo e mais troca. Precisamos sempre observar que os pais não só são os
biológicos, mas todos aqueles que assumem, com o coração, a tarefa de cuidar e de educar uma criança ou um
adolescente”, escreveu Temer na mensagem divulgada no perfil oficial do presidente no Facebook.

A declaração vai no sentido oposto do que Michel Temer disse em março, durante evento para comemorar
o Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, ele sofreu críticas por ter dito que “a sociedade vai bem, se os filhos
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crescem, é porque tiveram adequada formação em suas casas e, seguramente, quem faz isso não é o homem,
é a mulher”.

No mesmo discurso, o presidente disse que a mulher tem grande participação na economia, porque
“ninguém é mais capaz de indicar os desajustes de preço no supermercado do que a mulher, ninguém é capaz
de melhor detectar as flutuações econômicas do que a mulher, pelo orçamento doméstico”.

Aos 76 anos, o presidente Michel Temer tem cinco filhos: o mais novo é Michelzinho, 8 anos, fruto do
casamento com a primeira-dama, Marcela Temer.
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