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Pesquisa brasileira indica que 16 milhões
de mulheres sofreram violência em 2018
Uma pesquisa divulgada este ano pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, in tulado “Visível e Invisível: a vi mização de
mulheres no Brasil”, na sua 2ª edição, revela dados que demandam
polí cas públicas aﬁrma vas por parte das várias esferas de governo, quer
seja municipal, estadual ou federal.
Só para citar um exemplo: quando ques onadas sobre
experiências de assédio e violências sica e psicológica sofridas ao longo
do úl mo ano, a proporção de mulheres vi madas nas pesquisas de 2017 e
2019 se manteve estável, 28,6% e 27,4% respec vamente. Na prá ca, isso
signiﬁca dizer que 16 milhões de mulheres brasileiras com 16 anos ou mais sofreram
algum po de violência ao longo de 2018. Os dados, apesar de ter uma discreta diminuição
no percentual, são estarrecedores.
Outro dado relevante diz respeito a quem foi o autor do episódio mais grave de
violência relatado, já que 76,4% das mulheres indicaram que o agressor era um conhecido, um
aumento de 25% em relação à pesquisa realizada em 2017. Dentre os vínculos mais citados
destaca-se namorado/cônjuge /companheiro como o principal indicado com 23,8%; exnamorados e ex-companheiros, 15,2%; e vizinhos, 21,1%.
Ou seja, a pesquisa constata mais uma vez que a maioria das mulheres con nua sendo ví ma
de violência dentro de casa (42%), e apenas 10% relatam ter buscado uma delegacia da mulher após
o episódio mais grave de violência sofrida no úl mo ano.
Dados como estes indicam que o Dia 8 de Março, comemorado por ser o Dia
Internacional da Mulher, demonstra a importância de temá cas sobre os problemas do
gênero no Brasil. Não que no mundo não haja problemas como este. Só para citar um,
apenas em 2017, o rei da Arábia Saudita, Salman Bin Abdulaziz, aprovou um decreto que
autorizava todas as mulheres do país a conduzirem automóveis. Cada país com suas
peculiaridades e seus machismos culturais.
No entanto, no Brasil, a pesquisa, produzida com o patrocínio do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, apresenta de
forma numérica o tamanho da tragédia brasileira. O desaﬁo para a redução da violência de gênero precisa de projetos
eﬁcientes por parte do governo.

Conheça duas inicia vas de combate à violência contra a mulher da sociedade civil
Mapa do Acolhimento - “Nenhuma mulher deve sofrer
sozinha”, uma plataforma que conecta mulheres que sofrem
violência a uma rede de terapeutas e advogadas dispostas a
ajudá-las de forma voluntária.....................................................
https://www.mapadoacolhimento.org/
Mete a Colher - É uma startup que u liza da tecnologia como
aliada no combate à violência contra as mulheres.

Saiba como seu deputado
federal vai votar na
Reforma da Previdência

02 e 03

Trata-se de um aplica vo disponível para download.
Criada em 2016, com a missão de desmis ﬁcar o ditado "em
briga de marido e mulher, ninguém mete a colher",
empreendedoras do Recife/PE decidiram criar uma rede de
apoio que ajuda mulheres a sair de relacionamentos abusivos,
enfrentando juntas uma realidade cada vez mais segura e
igualitária. https://meteacolher.org/

PEC da Reforma da Previdência
quer transferir algumas regras
para Lei Complementar
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Como o seu deputado federal vai votar sobre a Reforma da Previdência?
Conheça a opinião de 12 dos 25 deputados federais que
se posicionaram publicamente sobre a nova Reforma da
Previdência, que está em tramitação na Câmara Federal com
previsão de votação ainda neste semestre. A Proposta de Emenda
à Cons tuição (PEC 6/19) foi enviada ao Congresso pelo
presidente Bolsonaro no dia 20 de fevereiro, sendo considerada a
prioridade mais urgente do governo.............................................
Como se trata de uma Proposta de Emenda à
Cons tuição (PEC), o texto da reforma só entrará em vigor se
for aprovado pela Câmara e pelo Senado, com o apoio de pelo
menos três quintos dos parlamentares em cada Casa e dois
turnos de votação.
Augusto Cou nho (SD) – “O projeto de Reforma
Previdenciária já está no Congresso. Agora é
estudar a proposta e dialogar com o governo e
com a sociedade. Aprovar a Reforma da
Previdência é essencial para o Brasil voltar a
crescer”.
Carlos Veras (PT) – Nosso mandato vai lutar e
não permi rá que Bolsonaro mexa apenas
nas aposentadorias dos mais pobres.
Bolsonaro quer diminuir para míseros R$ 400
o valor do bene cio assistencial para idosos
em situação de miséria. Hoje, o valor pago é
de 1 salário mínimo. Na reforma de
Bolsonaro, 1 salário mínimo seria pago só a
par r de 70 anos. Não permi remos! A
solução para a Reforma da Previdência
também passa por cobrar dívidas dos
sonegadores e impedir o desvio de recursos
da Previdência. O rombo da Previdência não é
culpa dos mais pobres”.

Daniel Coelho (PPS) – Líder do PPS no
Congresso – Não adianta dizer que tem
compromisso com o Brasil e não querer discu r
a Previdência. É evidente que podem acontecer
debates ao longo do processo, onde a gente vai
discu r modelos e propostas dentro daquilo
que foi enviado pelo governo. Agora, negar a
necessidade da reforma é querer torcer contra
o Brasil e isso a gente não pode permi r”.
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João Campos (PSB) – Querer aprovar de todo
jeito a Reforma da Previdência, proposta pelo
governo Bolsonaro, pode ir de encontro ao
interesse do povo. Você ter uma renda mínima
abaixo de um salário mínimo é inaceitável. Um
trabalhador passa 40 - 50 anos trabalhando no
cabo de uma enxada, aqui no Sertão, e se
aposentar como menos de um salário
mínimo? A gente não aceita isso. Não
podemos pensar em pautar uma Reforma da
Previdência ouvindo só o setor ﬁnanceiro, por
exemplo. Tem que ouvir todos os setores. E, aí,
eu me preocupo porque eu acho que a
Reforma é algo importante a ser discu do,
mas tem que discu r qual é a reforma que a
gente deseja. E, certamente, a reforma que eu
desejo ver na Previdência é muito diferente
daquela defendida pelo Governo Bolsonaro”.

Luciano Bivar (PSL) – A gente vai focar tudo na
Reforma da Previdência. O ministro da Economia,
Paulo Guedes, está imbuído nesse propósito.
Não pode ter mais dinheiro saindo do que
entrando. É preciso inverter essa lógica
previdenciária”.
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Marília Arraes (PT) – “A proposta de Reforma da
Previdência apresentada pelo Governo
Bolsonaro é um verdadeiro atentado conta o
povo brasileiro. Idosos carentes, trabalhadores
rurais, professores e nós, mulheres
trabalhadoras, são os que sofrerão os maiores
prejuízos. Estamos falando da destruição
Previdência Pública e da Assistência Social. De
direitos e conquistas históricas e que coloca em
risco a sobrevivência de milhões de pessoas. Em
contrapar da, os fundos de pensão privados e
os grandes empresários serão os grandes
beneﬁciados.

Raul Henry (MDB) - “O Brasil tem uma agenda
que a gente precisa cumprir. Pelo menos
inﬂuenciar o governo para que se cumpra essa
agenda, tanto o governo quanto o Congresso
Nacional. Em primeiro lugar está a economia. A
ge nte p re c i s a reto m a r o c re s c i m e nto
econômico. É o que gera emprego. E isso passa
por agendas. A agenda da Reforma da
Previdência, que a sociedade brasileira,
felizmente, já está compreendendo. Eu vi uma
pesquisa do Ipespe, contratada pela XP, mostra
que 71% da população brasileira aﬁrma que a
Reforma da Previdência é necessária. Isso é
muito bom. Isso facilita a aprovação no
Congresso”.
Renildo Calheiros (PCdoB) – A Reforma da
Previdência de Bolsonaro é perversa com a
população mais pobre. Ele quer que os idosos
carentes recebam menos da metade do salário
mínimo. Só poderá ter acesso ao valor integral
quem a ngir 70 anos de idade, cinco anos a
mais que a regra atual. Hoje a idade mínima é 65
anos. Como se não bastasse só terá direito ao
bene cio quem provar a condição de
miserabilidade. O Bene cio de Prestação
Con nuada (BPC) é a maior polí ca de
transferência de renda do País e atende, hoje,
mais de dois milhões de idosos.”
Silvio Costa Filho (PRB) – Independente de ser
governo ou oposição, o Congresso Nacional
precisa aprovar a Reforma da Previdência, caso
contrário, infelizmente, o país vai quebrar. No
entanto, o projeto que foi encaminhado precisa
ser discu do e aprimorado, preservando o
trabalhador rural e o bene cio de prestação
con nuada. Mas estou convencido que a
Reforma da Previdência é fundamental para a
retomada do crescimento econômico e da
geração de emprego e renda do Brasil.”

Tadeu Alencar (PSB) - O PSB sempre se ocupou
de discu r a desigualdade no Brasil, que é
a b i s s a l . A R e fo r m a d a P r e v i d ê n c i a ,
naturalmente, é um tema que a gente tem que
enfrentar. Não dá para dizer eu sou contra a
Reforma da Previdência e querer que as coisas
con nuem do jeito que estão. Agora, o
modelo de Reforma da Previdência é que
diferencia de uma força polí ca para outra. O
governo Temer tentou impor um modelo que
foi rejeitado pela sociedade. O tema precisa
ser discu do com largueza, que ouça a
sociedade civil, mas também que enfrente a
realidade. Agora, o brasileiro está vivendo
mais (é ó mo que ele viva mais) e isso tem um
impacto enorme na Previdência. Tem também
questões correlatas: as fraudes, os grandes
devedores da Previdência. Não se pode
apenas discu r para jogar sobre os ombros
dos servidores públicos e dos pobres, como
quis fazer o governo Temer.”
Túlio Gadelha (PDT) – Pior que a de Temer, a
Reforma da Previdência de Bolsonaro a nge,
principalmente, a população mais pobre, as
mulheres, professores e trabalhadores rurais.
Uma crueldade. O pacote da previdência que o
p r e s i d e n t e t r o u xe m a l t ra t a m u i t o e
principalmente as mulheres. Além disso, os
professores estão também muito maltratados.
Se estabelece idade mínima. Antes, os
professores poderiam se aposentar com 25
anos ou 30 de contribuição. Hoje ele
estabelece 30 para homens e mulheres e idade
mínima de 60 anos. Ou seja, não só os
professores, mas a população rural. Acho di cil
o pacote da Previdência passar na Casa
Legisla va do jeito que está”.
Wolney Queiroz (PDT) – É chegado o momento
da população se atentar a este debate que afetará
o futuro de todos aqueles com menos de 50 anos.
Nos manifestamos contra a Reforma da
Previdência e vamos lutar para evitar os
retrocessos. Iremos acompanhar de perto essa
discussão. A Reforma ignora pontos sensíveis à
população ao colocar em par de igualdade todos
os trabalhadores, inclusive os que são do campo.
Não se pode exigir 49 anos de contribuição para
quem trabalha de sol a sol com a enxada na mão.
Além disso, Bolsonaro passou 28 anos na
Câmara e votou contra todas as reformas da
previdência que foram apreciadas no
Congresso. Agora, quer nos dizer para aprovar
a Reforma da Previdência! É muita incoerência!

03

PEC da Previdência transfere para lei complementar
regras como idade mínima e tempo de contribuição
Uma mudança jurídica da Proposta de Emenda à
Cons tuição (PEC) da Reforma da Previdência, apresentada
pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, transfere para uma
lei complementar, de inicia va do Execu vo, a possibilidade de
deﬁnir alguns pontos da aposentadoria, como idade mínima,
cálculo de bene cios e tempo de contribuição, colocando
como transitórias as novidades divulgadas na PEC.
De acordo com o presidente do Sindicato dos
Fazendários do Recife, Fábio Macêdo, essa medida é
prejudicial. “Eles estão remetendo para Lei Complementar até
o reajuste, que no texto cons tucional diz que mantém o valor
real das aposentadorias pelo Regime Geral. Quer dizer, isso é
um risco enorme para todo trabalhador que for se aposentar.
Se quer colocar isso para Lei Complementar é porque querem
ﬂexibilizar a correção das aposentadorias”.
Macêdo citou o exemplo do município de São Paulo,
que há 12 anos o reajuste geral é de 0,01 %. “Eles vão acabar
com as aposentadorias. Isso é um ponto extremamente
perigoso. Estão fazendo isso para servidores públicos,
remetendo tudo para Lei Complementar, base de cálculo,
alíquota, idade. Isso torna muito mais fácil a tramitação, o
quórum é menor. Isto quer dizer, eles estão realmente
destruindo todo o sistema cons tucional”.
Ele explica que os resultados podem ser muito
perigosos para os servidores. “Um governo de extrema direita,
liberal, obje va jogar tudo para o mercado. Bolsonaro quer
criar um regime de capitalização - esse foi o modelo do Chile - e
todos sabem: o Chile quebrou. Não funciona. Hoje o Chile está
fazendo uma nova reforma contra essa reforma realizada. As
aposentadorias estão baixíssimas, 30 - 40% do salário mínimo
deles e os idosos estão se suicidando por conta disso”.
De acordo com Albano Rocha, o ministro da
Economia, Paulo Guedes, foi funcionário do Chile quando
houve o processo de implantação do regime de Capitalização
lá. “É o pessoal da Escola de Chicago”.
Há uma tendência forte em acabar a contribuição do
empregador, enfa za Macêdo. “Esse fundo de capitalização só
vai entrar recursos do trabalhador.

Fábio Macêdo está preocupado com o modelo apresentado
da Reforma da Previdência

E que poderá esse fundo ser administrado por uma
en dade privada”, reforçou. Na prá ca, no modelo proposto
pelo governo, todo trabalhador poderá fazer uma conta
individual de capitalização para juntar dinheiro da própria
aposentadoria.
Bene cio de Prestação Con nuada - Outro ponto
importante da Reforma é o Bene cio de Prestação Con nuada
(BPC). “Estabelecer 400 reais para o idoso receber quem tem
de 65 a 70 anos. Isso é terrível”, explica Macêdo. O Brasil não
está no patamar de primeiro mundo”. Para Albano Rocha, a
medida se traduz em assassinar idosos no Brasil.
Já no modelo americano, de acordo com secretáriogeral do Afrem Sindical, João Victor de Araújo, a previdência
pública nos Estados Unidos é muito baixa. “Você já entra
sabendo disso. Não é previdência. É ação. Desde que você está
trabalhando está tendo correção. Aqui, no Brasil, não se pode
mudar a regra nos 40 minutos do segundo tempo. Este é o
problema. Nos Estados Unidos, as pessoas investem em bolsa
ou na previdência privada. Tudo é rela vamente certo. Aqui,
tudo é mais complicado. Você coloca tudo em um fundo de
previdência privada, ela pode quebrar. Qual a garan a que a
pessoa tem?”, ques ona.

Ar culações da Anaﬁsco em Londrina
O presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais de
Tributos Municipais e Distritais (Anaﬁsco), Cássio Vieira, reuniu-se em
Londrina, com o ex-relator do Projeto de Reforma Tributária, Luiz Carlos
Hauly.
“Hauly pretende manter sua inﬂuência na Reforma Tributária e se
propõe a ajudar as demandas municipalistas junto aos parlamentares no
Congresso Nacional”, explica Cássio Vieira.
Também es veram presentes na reunião, o presidente do
Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de SP (Sinafresp), Alfredo
Maranca, e o auditor de Londrina Carlos Burkle.

04

