GABINETE DO VEREADOR MARCELO HENZ
BANCADA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Of. Circ. No 002/17 - CMV

Campina das Missões, 08 de março de 2017.

Excelentíssimo Senhor Senador:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, pelo presente, com vistas a reivindicar que os
direitos dos trabalhadores estabelecidos na legislação vigente sejam mantidos, buscamos Vosso
indispensável apoio no sentido da rejeição da PEC 287/2016, que tramita na Câmara dos Deputados,
e possivelmente no Senado Federal, e trata da reforma da Previdência Social.
O Município de Campina das Missões é constituído por 6.117 habitantes, cuja
economia é essencialmente agrícola, oriunda da atividade de pequenos agricultores familiares.
Além da economia basicamente agrícola, o município possui 29% da população que são aposentados
e/ou pensionistas que recebem benefícios de um salário mínimo proveniente de benefícios
previdenciários, sendo a maioria na qualidade de trabalhadores rurais segurados especiais.
Os benefícios previdenciários transformaram a economia dos municípios, onde
que além de distribuir renda, movimentam a economia e o comércio de nosso município, assim
como dos municípios vizinhos que possuem a mesma realidade, sendo que estes benefícios
representa uma parcela maior que o Fundo de Participação destes municípios; sendo que através
as mudanças contidas na referida Proposta de Emenda Constitucional representarão anos de
escassez e estagnação tanto para a pessoa, quanto para a família e o município.

Ainda, com relação ao setor agrícola, também predomina na área rural o trabalho
penoso cuja característica é o esforço físico intenso que reduz precocemente a capacidade de
trabalho e a expectativa de vida, razão pela qual não é correto e nem justo aumentar a idade de
aposentadoria dos trabalhadores rurais. Deste modo, que se a PEC 287 for aprovada, muitos
provavelmente não conseguirão alcançar, ao longo de sua vida laboral, o direito à aposentadoria,
além de desmotivar os jovens a manter-se residindo e trabalhando no campo, levando

em

consideração que atualmente a agricultura familiar é responsável pela produção de mais de 70%
dos alimentos que vai à mesa dos brasileiros.
Certos de que poderemos contar com Vossa prestigiosa e indispensável atenção,
manifestamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Ver. Marcelo Henz

Excelentíssimo Senhor
Senador
Senado Federal
Brasília - DF

