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Se reforma da Previdência for aprovada, milhões
de trabalhadoras não vão conseguir se aposentar, em
especial as rurais, negras e professoras!
Atualmente,

Reforma da previdência : votação é adiada
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Na nova proposta
de reforma da Previdência de Temer, além de aumentar a idade mínima para 62 anos
e reduzir o valor dos benefícios, para ter direito a aposentadoria integral, as mulheres terão de contribuir por 40 anos.
Dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio), de 2014 mostram que a soma das jornadas de
trabalho das mulheres é de 56,3 horas, enquanto o dos homens é de 51,3. Elas gastam com afazeres domésticos, 21,2
horas semanais, enquanto os homens gastam somente 10 horas semanais.
Os dados da PNAD apontam que as mulheres também estão, majoritariamente, na informalidade. Em 2015,
das mulheres ocupadas, 35,5% tinham trabalho sem carteira
assinada. Entre os homens, o percentual é de 18,3%. E o
desemprego também atinge mais o sexo feminino: 11,6% contra 7,7% dos homens. E quando estão empregadas, o salário
é, em média, 24% menor do que o salário dos homens.
As mulheres negras serão ainda mais prejudicadas, porque grande parte delas se encontra em trabalhos precários e
sem registro.

É o caso das trabalhadoras domésticas, em que
cerca de 70% são negras.
No caso das professoras do setor público, se avalia
que a aposentadoria será “quase impossível”. A categoria terá
de cumprir os 25 anos de tempo mínimo de contribuição e a
idade mínima das professoras subirá de 50 para 60 anos.
Outro caso é o das trabalhadoras rurais, que sofrerão consequências drásticas. A nova proposta iguala as regras das trabalhadoras assalariadas rurais às urbanas e ainda

exige das agricultoras familiares (pequenas produtoras) uma
contribuição mensal e individual, o que praticamente acaba
com o sistema de proteção diferenciado dos rurais.

Edição Camila Garcia, texto na íntegra disponivel em www.cut.org.br

Depois de muitas idas e vindas, o presidente
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), adiou para
fevereiro o início da votação da reforma da Previdência. O adiamento foi confirmado na tarde
de ontem (14). A reforma só vai começar a ser
discutida no dia 5 de fevereiro de 2018. A votação ficou para o dia 19, depois do Carnaval, em
um ano de eleições. Até lá Temer e seus aliados
seguem aliciando deputados para aprovação em

troca de todo tipo de favores.

Por isso, movimentos sindicais e populares permanecem em constante mobilização. É hora de politizar a sociedade e
seguir reagindo em defesa da aposentadoria.

Reunião da
Direção
Colegiada
A Direção colegiada
do SINTSEF realizou hoje, 15/12 a
última reunião do

2017. Em pauta inormes gerais e debate sobre
Mesmo com o adiamento da votação da
reforma da previdência, todos os presentes reafirmaram
o compromisso de continuar a pressão para que deputados votem contra a proposta. No site da CONDSEF,
ano de

a conjuntura.

está disponível uma ferramenta para disparar emails
alertando os parlamentares para terem cuidado com a
resposta das urnas ano que vem.
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