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Reforma da Previdência
é tema de debate na

próxima segunda-feira

O Sindicato dos Metalúrgicos e a
Associação dos Aposentados estão
convocando a todos para participar
do debate que vai ser realizado no
dia 13/3, às 18h, no Auditório da
UFF, na Vila Santa Cecília.

Ministrando a palestra estarão a
professora e pesquisadora do
Instituto de Economia da UFRJ,
Denise Lobato Gentil e Paskoal
Carneiro, Secretário da Previdência,
Aposentados e Pensionistas da CTB.

“Precisamos informar, debater e
tirar todas as duvidas dos traba-
lhadores sobre essa reforma.
Realizar esse evento é a nossa obri-
gação para que todos possam se
sentir motivados e mobilizados
para cobrar do parlamento a não
aprovação dessa reforma. Não

podemos permitir que a classe
trabalhadora seja, mais uma
vez, prejudicada”, comenta o
presidente do sindicato, Silvio
Campos.

O sindicato conta com a presença
de todos no evento para que sejam
esclarecidas as dúvidas sobre os
mitos e verdades sobre esse tema
que vai afetar e muito a vida da
população brasileira.

Participam também Sindicato da
Construção Civil, Bancários, Rodo-
viários, Trabalhadores  da Justiça
Federal, OAB, SEPE, Associação
de Mulheres Beth Lobo, Associação
Mulher, Cidadania, Meio Ambiente
e Economia Solidária e Frente
Brasil Popular. Além da CUT, Força
Sindical e CTB.

Trabalhadores saberão a verdade sobre a Reforma
da Previdência às 18h, no auditório da UFF Temer e sua turma

desenterram um Projeto
de Lei enviado à Câmara
por FHC que autoriza a
terceirização ilimitada

Projeto de
Terceirização

volta a
assombrar

Enquanto nas ruas o Bloco Fora Temer
demonstrou sua força nos quatro cantos
do país, em um Congresso Nacional de
costas para o povo, se articula mais um
ataque aos direitos dos trabalhadores
e trabalhadoras. Temer e sua turma
desenterram um Projeto de Lei (PL)
enviado à Câmara por FHC, que
desregulamenta o trabalho temporário
e autoriza a terceirização ilimitada.
O PL 4.302/98, que prevê a subcontratação
de empregados em caráter permanente
para qualquer atividade, urbana ou rural,
pública ou privada, e inclusive para área
fim, é uma forma de eximir as empresas
de encargos sociais com seus trabalha-
dores. Se aprovado, esse PL, simples-
mente, rasga a Consolidação das Leis do
Trabalho e a Constituição Federal.
Entre outras perdas, busca reduzir o custo
da mão-de-obra por meio da contratação
de empresas terceirizadas, conhecidas por
seus baixos salários, rotinas laborais desi-
guais, maiores índices de acidente de
trabalho e pela costumeira ausência de
recolhimentos do FGTS e da Previdência
Social, mesmo com o desconto de sua
parcela nos salários mensais.
Para quem viu na última década o país
se desenvolver reduzindo a desigualdade
social e respeitando direitos, aceitar esse
ataque não é uma opção. Vamos resistir.



Neste 8 de março, cabe a reflexão
sobre o que o governo pretende
alterar nas regras de aposentadorias
e pensões para mulheres.

A igualdade de direitos e de oportu-
nidades, aliada às demais defesas
como o fim da violência de gênero,
sempre foram o cerne da luta das
mulheres. Além disso, com uma
inserção cada vez maior no mercado
produtivo, o papel delas se tornou
fundamental para o crescimento eco-
nômico e desenvolvimento do país.

As mulheres são maioria da popula-
ção, passaram a viver mais, têm tido
menos filhos, ocupam cada vez
mais espaço no mercado de trabalho

A mulher na reforma
previdenciária

e, atualmente, são responsáveis pelo
sustento de 40,5% das famílias.

No entanto, enquanto o mundo
caminha em direção à superação de
problemas como dificuldade de in-
gresso no mercado de trabalho, menor
remuneração em relação aos homens,
no Brasil, o governo federal, além de
não propor medidas positivas, quer
emplacar a qualquer custo uma
reforma previdenciária que atinge
frontalmente as conquistas das mu-
lheres, principalmente da mulher
camponesa e a professora do ensino
fundamental e básico.

Pela PEC 287/16, o Planalto usa a
mesma régua para medir situações e

circunstâncias desiguais, entre elas a
fixação da idade mínima de 65 anos
e 25 anos de contribuição para a
aposentadoria, sem distinção de gênero.

Olvidaram que, além de representar
44% da mão de obra do país, a cada
dez lares, quatro são sustentados por
mulheres, e são também elas que
cuidam praticamente sozinhas de
todo o trabalho doméstico e dos filhos.

Segundo a Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), elas tra-
balham cinco horas a mais por
semana do que os homens, devido
à dupla, muitas vezes, tripla jornada
de trabalho. Mas, o governo federal
ignorou todos esses fatores e
resolveu que agora é hora de
equalizar homens e mulheres. Para
retirar direitos, é claro. Essa falsa
igualdade significa acabar com o
direito delas de se aposentarem cinco
anos antes, em relação aos homens.

A realidade é ainda pior quando os
números da Seguridade Social são
analisados, considerando as
condições das mulheres para se
aposentar. Segundo o Anuário da
Previdência Social, as mulheres
representam cerca de um terço
apenas dos aposentados por tempo
de contribuição. Elas conseguem se
aposentar mais por idade, já que
durante toda a sua vida laboral,
passam longos períodos em traba-
lhos não registrados, devido à maior
possibilidade de flexibilização de
horário, ou em pausas para se
dedicarem aos filhos.

Os efeitos da reforma previdenciária
são extremamente danosos e
afetarão a todos. A luta pelos direitos
das mulheres não pode nem tam-
pouco deve ser uma luta somente
das mulheres, mas de toda a
sociedade.


