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“Para se defender vale tudo”, Cícera
Dias, 2018

“Em visões gerais,
essa Reforma da
Previdência é uma
proposta de
aprofundamento da
desigualdade.”

O HISTORIADOR INQUIETOjunho de 2018nº 10

Em uma sessão conjunta do Congresso Nacional, parlamentares e o
público em geral ouviram com atenção o discurso proferido pela equipe
Maria Mariá orientada por Luciano Vital e composta por Maria Eduarda
Machado, Beatrice Ássimos e Laura Torres. Nesta edição especial de
O Historiador Inquieto reproduzimos na íntegra essa histórica fala.

EDIÇÃO EXTRA

V.Ex.ª,↓ Um dos temas mais debatidos durante o ano de
2017 foi a Reforma da Previdência Social, pauta
esta que intrigou grande parte da população.

Para entender a situação, é preciso buscar o
contexto histórico. Em 1923, a Lei de Eloy
Chaves estabeleceu uma CAP (Caixa de
Aposentadoria e Pensão). Esta foi considerada
o início da previdência no Brasil, após várias
greves que ocorreram entre 1917 e 1920, que
marcaram o auge dos movimentos trabalhistas
no país.

Em 1943, no governo Vargas, em decorrência das lutas operárias,
houve a consolidação desses direitos com a CLT. Durante esse
governo, a Previdência Social, antes privatizada e não obrigatória,
passou a ser controlada pelo poder estatal. Existia uma CAP para cada
instituição ou empresa, mas após a modi�cação no governo Vargas são
transformadas em IAP's (Institutos de Aposentadorias e Pensões) e
deixam de ser um direito para poucos.

Atualmente, a Previdência Social é um sistema
de seguro obrigatório para todos os
trabalhadores com carteira assinada. Ele
garante a renda do receptor em casos de
doença, acidente, gravidez, prisão, morte e
velhice, oferecendo benefícios enquanto estiver
incapacitado de exercer seu serviço.

A Reforma �cou bastante conhecida por tratar
de assuntos polêmicos. Por exemplo,
estabelece o �m da aposentadoria antecipada
para mulheres, sob o argumento de que vivem mais, se for considerado
a partir do início da aposentadoria. No entanto, o que não é levado em
conta é a dupla jornada de trabalho, a qual a maioria das mulheres,
mesmo tendo emprego �xo, são responsáveis pelo trabalho doméstico.

Outro ponto criticado é a exclusão de certas pro�ssões, como por
exemplo polícia civil, exército e professores da rede pública, que não se
incluem na Reforma proposta, a mesma que deveria estabelecer
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igualdade de regra para todos os tipos de trabalho. Ao excluir
determinado grupo, são criadas categorias diferentes de trabalhadores.

Pode-se dizer que a Reforma é necessária para sanar o rombo
existente nos cofres públicos. Porém, cortar benefícios dos
trabalhadores não é a única forma de resolver o problema. Um dos
meios é, por exemplo, acabar com as isenções �scais. Há empresas
que sequer precisam contribuir com os impostos, sob a desculpa que
essas ações bene�ciam o mercado de trabalho. É mais uma maneira
de satisfazer as vontades dos grandes empresários.

É importante ressaltar que a dívida pública também possui grande
parcela de culpa. Em 2015, o governo retirou 63 bilhões de reais dos
cofres da Seguridade Social. Sem a retirada do valor, a Previdência
não daria o prejuízo que o Governo diz possuir.

Em visões gerais, essa Reforma da Previdência é uma proposta de
aprofundamento da desigualdade. Uma parte é submetida a essas
regras absurdas e a outra parte, �ca de fora. Então, sem dúvida, tal
Reforma trata-se de mais uma rea�rmação política de desigualdade,
não contribuindo com os objetivos de proteção social.

Equipe Maria Mariá

» - E a minha esposa não me leva à falência
porque eu tapo esse buraco com o rombo da
Previdência. 
Pega Ladrão!, Gabriel O Pensador «

Maria Eduarda Machado, Beatrice Ássimos,

Laura Torres, Luciano Vital.


