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A pensão para o homem
As mulheres ocupam espaço e a Constituição eliminou diferenças, mas o Ipsemg não paga pensão ao marido
Fabíola Farage

A Assembléia Legislativa tem 15 cargos de diretoria. Desses,
sete são ocupados por mulheres. Dos 17 assessores da Casa, 10 são
mulheres. Esse é apenas um exemplo de como as mulheres foram,
pouco apouco, conqul stando novos papeis na sociedade. Mas, apesar
de não estarem mais restritas à atuação como "rainhas do lar", tão
difícil quanto mostrar a capacidade de assumir outras
responsabilidades é colocar em prática os direitos adquiridos a partir
das novas funções. Desde a promulgação da Constituição Federal de
1988, quando o homem deixou de ser considerado legalmente o
"cabeça" do casal, a mulher teve garantido, também, o direito de
deixar, no caso de sua morte, uma pensão para seu marido ou
companheiro. Al5esarde todo esse tempo, alei ainda não saiu do papel
e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG. - ainda não paga a pensão.

Em dezembro de 1992, uma lei que
regulamentava a questão, originária de um pro-
jeto de iniciativa do deputado Sebastião Costa,
foi vetada totalmente pelo governador. Segundo
o chefe do Executivo, a reinvindicação era
justa, mas não havia fonte de recursos para
custear essa despesa. Agora, quando já
começaram as discussões sobre a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e começam os
primeiros debates sobre o Orçamento de 1994,
o deputado Agostinho Patrus, líder do Bloco de
Reorganização Democrática, quedá sustentação ao governo, garantiu
que há o compromisso do governo e dos deputados em atender a essa
"justa reivindicação". "Há o compromisso e vamos estj a melhor
forma, se na LDO ou no orçamento," disse ele. Apesaruisso, o que
se tem de concreto é apenas o projeto de lei n 2 1.237193, do deputado
Tarcísio Henriques, que regulamentao problemae estáem tramitação.

Para os servidores da Assembléia, no entanto, o Prelegis - que
tem como objetivo complementar as pensões concebidasr7ilPSEMG
aos funcionários participantes daquele Instituto - vai c4,lementar
a pensão para o marido ou companheiro de funcionária falecida.
Quem garante é o presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal do
Prelegis, Adônis Martins Moreira. Segundo ele, apesar de essa regra
não estar definida no estatuto do Prelegis, não há risco de ela não ser

cumprida. "Essa regra é constitucional e, portanto, independe que
seja repetida em outros documentos", assegurou. Atualmente, a
complementaçãodepensão pagapelo Prelegis corresponde à diferença
entre o valor pago pelo 1PSEMG eovalor correspondente ao símbolo
que o funcionalismo tinha quando faleceu.

Outro ponto a favor do pagamento da pensão ao marido ou
companheiro, se não bastasse a definição por lei, é a contribuição da
mulher. Afinal, mulheres e homens que trabalham na Assembléia
contribuem igualmente para o Ipsemg ou Prelegis, mas apenas os
homens têm assegurado de fato a pensão para a mulher e dependentes.
Seria o caso, então, de diminuir a contribuição da mulher? Não. Na
opinião de Eliana Barros, ex-diretora do Departamento de Consultoria,
atualmente lotada na Secretaria Geral da Mesa, o não pagamento da

pensão ao marido ou companheiro é um
exemplo de machismo. "A família é uma
célula. Não se pode mais falar em renda do
marido ou da esposa, o que existe é a renda
familiar. E se falta um ou outro, deve-se
tentar manter o mesmo padrão de vida, para
isso é fundamental a garantia de pagamento
da pensão", comentou.

Tomando por base a luta por outros
direitos, as mulheres ainda vão ter que se
mobilizar muito e, talvez, gritar bastante
para tirar do papel o direito de deixar a

pensão para seu marido ou companheiro. Na Assembléia, por exemplo,
só após muita discussão as funcionárias conseguiram incluir, como
seus dependentes na assistência médica . hospitalar conveniada, os
maridos. Essa assistência, destinada aos Ciionários que contribuem
para o Prelegis, era restrita às esposas, filhos, pai inválido e mãe. Isso
criou alguns problemas, como o que viveu Maria Beatriz Aguiar de
Oliveira, funcionárias do Departament?4e Consultoria. Em 1991,
seu marido sentiu-se mal de madrugM teve que ser levado às
pressas para o hospital. Diagnóstico: apendicite suturada. O marido,
que na época estava desempregado, teve que ser operado no mesmo
dia e Beatriz foi obrigada a arcar sozinha com as despesas. "Essa foi
uma situação extrema, mas qualquer um podia passar por um
problema desses. Nessas horas, o INPS não adianta nada", comentou.
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Sem poder colocar o marido como dependente, Beatriz arcou com as despesas de Internação. Eiiana, que perdeu o marido, diz que a distinção á
machista. 0 presidente do Prelegis, Adônis, diz que vai pagar.


	Page 1

