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Em uma conferência na Dina-
marca, realizada em 1910, estipu-
lou-se o Dia Internacional da Mu-
lher. Essa medida foi adotada em 
homenagem a um grupo de mulhe-
res de uma fábrica de Nova Iorque 
que, no dia 8 de março de 1857, 
decidiu entrar em greve para rei-
vindicar melhores condições de 
trabalho, redução da jornada di-
ária (que era de 16h) e salário 
igual ao dos homens, que rece-
biam cerca de três vezes mais. 
O resultado, infelizmente, en-
trou para o livro das histórias 

brutais e covardes: os donos da 
fábrica fecharam o galpão de trabalho, ate-
aram fogo nas grevistas e mais de 120 tece-
lãs morreram carbonizadas.

Talvez, não fosse por essa atitude cora-
josa, o mundo machista da época não teria 
olhado para a cozinha (ou para o quintal) e 
permitido que a beleza deste mundo (a mu-
lher) saísse de lá e alcançasse, merecida-
mente, o direito ao voto e à educação, além 
de cargos em grandes empresas e nos po-
deres Legislativo, Executivo e Judiciário.

Óbvio que há muito ainda a ser feito 
para acabar de vez com esse abismo reple-
to de disparidades entre os sexos, mas, a 
cada dia, as mulheres calçam uma luva - 
para não quebrarem ou sujarem as unhas - 
e jogam um punhado de terra nele. Porém, 
não é de qualquer maneira, uma vez que 
fazem isso com determinação, sensibili-
dade, beleza, competência, charme e com 
todas as outras qualidades que somente 
esse ser inigualável possui.
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Mulheres, o mundo é de vocês! A 

AAFIT parabeniza todas as mulheres, 

em especial às associadas, dependen-

tes e pensionistas, e agradece por ilu-

minarem nossa vida todos os dias. O 

Dia da Mulher não é só em 8 de mar-

ço. Ele deve ser comemorado todos 

os dias. Sempre!
Parabéns!

A Coordenação do Programa Na-
cional de Educação Fiscal (PNEF) 
promoverá, no próximo dia 14, o 
Seminário Educação Fiscal: Novos 
Caminhos, na sede da Escola de Ad-
ministração Fazendária (Esaf), em 
Brasília.

O evento é voltado para estudan-
tes universitários, servidores públicos, 
coordenadores de Educação Fiscal nos 
estados e cidadãos em geral interessa-
dos no tema.

Os palestrantes abordarão conteú-
dos referenciais para o tema, com de-
bates sobre os desafi os da Educação 
Fiscal e as formas de mobilização so-
cial frente ao contexto brasileiro atual.

Entre os palestrantes estão a secre-
tária de Fazenda de Goiás, Ana Carla 
Abrão, o professor da Unesp Valdemir 
Pires e a juíza Soníria Rocha Campos 
D’Assunção, além de representan-
tes da Controladoria-Geral da União 
(CGU), da Controladoria-Geral do 
DF, do Observatório Social de Brasília 
(OSB), da Receita Federal do Brasil e 
do Tesouro Nacional.

As inscrições estão abertas, são 
300 vagas gratuitas. Mais informações 
em  http://www.esaf.fazenda.gov.br/.

Com informações da Ascom/Febrafi te

AAFIT homenageia o Dia Internacional da Mulher PNEF PROMOVE 
SEMINÁRIO 
EDUCAÇÃO FISCAL: 
NOVOS CAMINHOS
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA É MAIS UMA MEDIDA 
DO GOVERNO CONTRA O TRABALHADOR

PREVIDÊNCIA EM NÚMEROS…

Diante do rombo nas contas da Pre-
vidência Social e da ineficiência 
de gerir os gastos crescentes da 

máquina pública, o governo federal pas-
sou a defender, desde o início deste ano, 
a necessidade de mudanças no atual siste-
ma de aposentadoria, o que afetará a vida 
de milhões de brasileiros. Para isso, criou 
o Fórum de Trabalho e Previdência, que 
conta com a participação de trabalhado-
res, empresários, governo e representan-
tes do Legislativo para buscar alternati-
vas. A ideia é enviar ainda neste semestre 
o texto para apreciação do Congresso 
Nacional.

Até o momento, a principal proposta 
é a que institui idade mínima para apo-
sentadoria de 60 anos para mulheres e 

65 para homens. Além disso, de acordo 
com informações da Folha de S. Paulo, 
a reforma da Previdência que o governo 
elabora prevê a unificação, no longo pra-
zo, de todos os regimes de Previdência. 
As regras serão as mesmas para homens e 
mulheres, trabalhadores urbanos e rurais, 
do setor público e do privado. O governo 
pretende não só estabelecer esse critério 
para todos os regimes como também ele-
var o limite, que está abaixo dos padrões 
mundiais.

O doutor em Economia Guilherme 
Costa Delgado, que coordenou a área 
previdenciária do Ipea e integrou o Con-
selho Nacional de Previdência Social, se 
diz contra essas propostas. Em entrevista 
à revista CartaCapital, Delgado afirmou 
que o aumento da despesa previdenciá-
ria deve ser resolvido com a criação de 
novas fontes de recursos, o que incluiria 
uma reforma tributária, e não com a re-
dução de direitos conquistados. “Preci-
samos fazer sempre uma distinção entre 
a ética previdenciária e a questão fiscal”. 
Para ele, o que está sendo proposto “é a 
restrição de direitos básicos para atender 
às exigências de financiamento da Previ-
dência”, pois “a reforma da Previdência 
não pode se limitar à questão fiscal. Se 

Lá vem mais uma “caixinha de maldades” contra o trabalhador: articulação de nova reforma 
da Previdência, com intuito de dificultar as aposentadorias

você submeter tudo à questão fiscal, você 
fica com uma discussão completamente 
enviesada”.

Na avaliação do diretor de Rela-
ções Públicas e Comunicação Social da 
AAFIT, Ananias Lopes Zedes, no mo-
mento em que “autoridades do governo 
federal, partidos políticos e empresários 
estão mergulhados em um dos maiores 
lamaçais de suspeita de corrupção da 
história do país, certamente não existirá 
clima político para levar adiante mais 
uma reforma previdenciária que vise 
retirar mais direitos dos trabalhadores, 
principalmente dos servidores públicos 
que já foram alvo de reformas anteriores 
(idade mínima e outros) e ainda contri-
buem para a seguridade com base na in-
tegralidade de seus vencimentos”. Entre-
tanto, mesmo sem um possível clima no 
cenário atual para uma reforma de gran-
de impacto como essa, Ananias afirma 
que “devemos ficar sempre alertas com 
o desdobramento dos fatos e manifestar 
nas ruas (e nas urnas) repulsa a propostas 
que pretendam afastar direitos conquista-
dos pelos servidores públicos”.

Com informações da Folha e da CartaCapital


