V - Mulheres em situação de cárcere:
Autocuidado e cuidado coletivo

Ainda Assim Eu Me Levanto
Maya Angelou

Você pode me inscrever na História
Com as mentiras amargas que contar,
Você pode me arrastar no pó
Mas ainda assim, como o pó, eu vou me levantar.
Minha elegância o perturba?
Por que você afunda no pesar?
Porque eu ando como se eu tivesse poços de petróleo
Jorrando em minha sala de estar.
Assim como lua e o sol,
Com a certeza das ondas do mar
Como se ergue a esperança
Ainda assim, vou me levantar
Você queria me ver abatida?
Cabeça baixa, olhar caído?
Ombros curvados com lágrimas
Com a alma a gritar enfraquecida?
Minha altivez o ofende?
Não leve isso tão a mal,
Porque eu rio como se eu tivesse
Minas de ouro no meu quintal.
Você pode me fuzilar com suas palavras,
E me cortar com o seu olhar
Você pode me matar com o seu ódio,
Mas assim, como o ar, eu vou me levantar
A minha sensualidade o aborrece?
E você, surpreso, se admira,
Ao me ver dançar como se tivesse,
Diamantes na altura da virilha?
Das chochas dessa História escandalosa
Eu me levanto
Acima de um passado que está enraizado na dor
Eu me levanto
Eu sou um oceano negro, vasto e irriquieto,
Indo e vindo contra as marés, eu me levanto.
Deixando para trás noites de terror e medo
Eu me levanto
Em uma madrugada que é maravilhosamente clara
Eu me levanto
Trazendo os dons que meus ancestrais deram,
Eu sou o sonho e as esperanças dos escravos.
Eu me levanto
Eu me levanto
Eu me levanto!
Imagem extraida de https://br.pinterest.com/pin/843580573937083725/

MULHER, CUIDADO E DIREITOS
O papel das mulheres nas sociedades variaram conforme o tempo e a
sociedade.
No Antigo Egito, localizada no continente africano, as
mulheres
eram reverenciadas, exerciam função importante na
organização e desenvolvimento da sociedade, inclusive na medicina e nos
cultos religiosos.
As mulheres eram responsáveis pelo cuidado de todos ao seu redor.
Além do papel do cuidado, as mulheres tinham muitos direitos: podiam
ter propriedade, assinar contrato, receber remuneração, iniciar o
divórcio, acessar os tribunais. Quando casadas continuavam a ter direito
a seus bens, assumiam o papel do marido quando esse se ausentava,
algumas delas chegaram até o posto de Faraó, onde até então era
somente título de um homem.
Nos dias atuais, essa condição só foi alcançada depois de muita luta,
pois nos anos que se seguiram e nas sociedades que colonizaram outros
territórios, as mulheres não respondiam por si póprias, muito menos de
ter direito a terras ou remuneração.
As sociedades chefiadas por mulheres continuaram existindo no
continente africano. Sociedades chamadas de “menos evoluídas” para
países colonizadores europeus, mantiveram a mulher como o centro da
sociedade, as chamadas sociedades “matrifocais”.
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Em Moçambique, no sul africano, há o caso das mulheres que ocuparam o
papel central na sociedade e até hoje são conhecidas como “perigosas”,
desafiaram convenções morais sobre o feminino, como restrições à
liberdade sexual e controle socioeconomico. Isso nas décadas de 1920 a
1950, muito antes das mulheres americanas lutarem por seus direitos,
queimando simbolicamente os sutiãs nos anos 1960.

No Brasil, a luta por igualdade se iniciou desde o primeiro ato de
resistência da mulher que foi escravizada e submetida ao poder de uma
sociedade explorada pelos homens brancos. A busca por igualdade e
liberdade realizada pelas mulheres resultou nos direitos atuais, como o
direito ao estudo, à remuneração do seu trabalho, a aposentadoria,
dentre outros.
A seguir, veremos o resultado de alguns direitos conquistados por
coletivos compostos também por mulheres, que foram fundamentais
para a construção do estado democrático e de direito para todos:
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BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
Tem como objetivo auxiliar os diversos grupos sociais como as crianças,
adolescentes e idosos, mulheres em situação de maternidade e a família
como um todo. Essas assistências existem como uma forma de fazer com
que as pessoas com maior vulnerabilidade racial e social tenham a
possibilidade de se integrar a sua comunidade de maneira mais digna,
diante da não reparação e distribuição de renda que foi historicamente
negada à população marginalizada no Brasil.
ATENÇÃO! Os benefícios assistenciais devem ser efetivados ao cidadão
independentemente de contribuição.
A Constituição Federal assegura tudo isso no seu artigo 203:
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por
objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a
promoção de sua integração à vida comunitária;
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a
lei.
E quais são os tipos de benefícios?
Existem dois tipos de benefícios: Assistências Federais Permanentes e
Eventuais.
A diferença é que a assistência permanente e feita por Lei federal e nelas
se encaixam o Benefício de Prestação Continuada – BPC e a Lei Orgânica
da Assistência Social – LOAS e quem administra é o Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS. Já os Benefícios Eventuais são criados pelos Estados,
Distrito Federal ou Municípios.
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Distrito Federal ou Municípios.
Onde possso ir para conseguir mais orientações e receber o benefício?
No Centro de Referência de Assistência Social.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
O BPC (Benefício de prestação continuada) é devido ao idoso de 65 anos
de idade ou mais, e ao deficiente, cuja renda familiar seja inferior a um
quarto do salário mínimo por pessoa. Para encontrar esse valor deve-se
somar todos os rendimentos recebidos no mês por aqueles que compõem
a família, o valor total dos rendimentos, chamado de renda bruta
familiar, deve ser dividido pelo número dos integrantes da família. Se o
valor final for menor que ¼ do salário mínimo, o requerente poderá
receber o BPC, desde que cumpridos todos os demais critérios.
Já que o salário mínimo atualmente corresponde a R$ 1.040,00, temos o valor de
260,00 como um quarto do salário mínimo por família.
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E o que a Lei define como família?
E número de pessoas que vivam sob o mesmo teto, tais como: o
requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um
deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos, os
enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo
teto.
E o que a Lei considera pessoa com deficiência?
para fins de concessão do benefício assistencial, pessoa com deficiência é
aquela portadora de impedimentos de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.
Quanto tempo dura o impedimento de longo prazo?
A lei considera como impedimento de longo prazo aquele que dura por
um período mínimo de dois anos.
Por fim, vale lembrar que o fato de um membro da família ser
beneficiário da Lei de Assistência Social não impede que outro membro da
família que se encaixe nas condições, fique impedido de recebê-lo e que o
beneficio não e sucedido para outro membro da família após o
falecimento do beneficiário.
BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS
Objetiva o auxiliar aos cidadãos e às famílias pelos eventos nascimento,
morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
São garantidos pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS e estão
relacionados às seguinte situações:
- Nascimento: para atender as necessidades do bebê que vai nascer;
apoiar a mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o
nascimento; e apoiar a família em caso de morte da mãe.
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- Morte: para atender as necessidades urgentes da família após a morte
de um de seus provedores ou membros; atender as despesas de urna
funerária, velório e sepultamento, desde que não haja no município outro
benefício que garanta o atendimento a estas despesas.
- Vulnerabilidade Temporária: para o enfrentamento de situações de
riscos, perdas e danos à integridade da pessoa e/ou de sua família e
outras situações sociais que comprometam a sobrevivência.
- Calamidade Pública: para garantir os meios necessários à sobrevivência
da família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a
reconstrução da autonomia das pessoas e famílias atingidas.

Benefício ou Direito?
Vale a pena abrir o debate sobre o termo utilizado pelo Estado para
conceder essas assistenciais aos cidadãos, será que é mesmo um
Beneficio ou um Direito? Benefício está mais relacionado a um favor feito
por algo ou alguém em relação a outra pessoa, porém neste caos das
assistências podemos seguramente chamar de Direito Assistenciais, uma
vez que como é algo que está diretamente ligado a dignidade e
sobrevivência de forma minimamente digna dos cidadãos, tornando-o,
dessa maneira, algo mais amplo do que um mero benefício.
Veremos daqui a pouco também que além disso existem “benefícios”
dados pelo Estado, que para serem concedidos dependem, sobretudo, da
contribuição do indivíduos as instituições do governos para serem
concedido.

AUXÍLIO RECLUSÃO
Como funciona?
E concedido aos dependentes de baixa renda da pessoa que está presa
que até o momento em que foi detida estava contribuindo com INSS - Esta
pessoa é chamada de segurada. Importante dizer que este benefício será
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concedido até o momento em que a pessoa estiver presa no regime fechado
ou semiaberto. O valor será dividido entre todos os dependentes do
segurado e não é proporcional a quantidade de filhos de cada pessoa presa,
ou seja, independente de quantos filhos a mulher tiver, o valor desse direito
permanece o mesmo, Porém alguns requisitos devem ser seguidos.
Quais são esses requisitos?
A segurada privada de sua liberdade deve ser a pessoa que mantinha
economicamente sua família;
A mulher privada de sua liberdade deve ser de Baixa Renda;
A mulher privada de sua liberdade deve ter contribuído por no mínimo 24
meses para o INSS;
As pessoas que recebem esse direito devem ser dependentes da segurada
que está em situação de cárcere.
Como ter acesso?
O benefício pode ser solicitado pelo site da Previdencia Social
(http://www.previdencia.gov.br/), pelo telefone 135 ou pessoalmente em
uma das agencia do INSS, em um os endereços abaixo:
Avenida Miguel Calmom, 395 – Comercio
Rua José Gonçalves, 102 – Centro
Rua Ariston Bertino de Carvalho, 169 – Brotas

Quais documentos levar para solicitar esse Direito?
Comprovante de cárcere constando período de reclusão e tipo de prisão do
segurado (documento expedido pela autoridade carcerária);
Documento com foto do solicitante;
Documento com foto da pessoa privada de liberdade;
Certidão de casamento ou declaração de união estável (se o requerente for
a companheira ou companheiro);
Certidão de nascimento dos filhos (se houver).
Quem de fato recebe esse direito?
Tem direito a receber o auxílio reclusão aqueles que são dependentes
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economicamente da pessoa que está presa, dentre elas estão:
Companheiro ou Companheira
Filhos, Filhas e Enteado
Mãe e Pai
Irma e Irmão
Quando deixará de ser pago?
A morte da segurada é um dos requisitos que acaba com o auxílio reclusão,
porém nesse caso se transformado em pensão por morte para seus
dependente;
Fuga, liberdade condicional, transferência para albergue ou quando a
pessoa privada de sua liberdade passa para o regime aberto;
Se a segurada passar a receber Aposentadoria ou Auxílio doença, os
dependentes terão que escolher o benefício mais vantajoso e isso deve ser
declarado pelas duas partes ou seja, tanto pela segurada quanto por quem
de fato recebe o valor.
Filho ou Irmão que completar 21 anos de idade;
Morte do dependente.
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BOLSA FAMÍLIA
É um benefício voltado para famílias pobres e extremamente pobres.
Como conseguir?
O primeiro passo é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal. Assim, a inscrição no Cadastro Único deve ser feita por
uma pessoa da família, chamada de Responsável Familiar, no setor do
cadastro ou do Bolsa Família no município.
Em muitas cidades, o próprio Centro de Referência de Assistência Social
(Cras) realiza o cadastramento. Essa pessoa deve ter pelo menos 16 anos e,
preferencialmente, ser mulher. Para fazer o cadastro, é necessário
apresentar CPF ou título de eleitor, além de algum documento dos outros
integrantes da família.
Segundo a Secretária Especial do Desenvolvimento Social Para estar no
Bolsa Família, é preciso ter renda por pessoa de até R$ 85,00 mensais. Se a
família tiver na sua composição crianças ou adolescentes de até 17 anos, o
patamar passa para R$ 170 mensais. A seleção é feita por meio de um
sistema informatizado, ou seja, embora seja pré-requisito para ingressar no
programa, estar no Cadastro Único não garante a entrada imediata no Bolsa
Família.
Para se manter no programe e ser contemplado, ele oferece algumas
condicionalidades que deve ser seguidas pelo beneficiário ou núcleo
familiar que está inserido no Bolsa Família, como por exemplo: Na área da
educação, Crianças e adolescentes com idades entre 6 e 15 anos devem ter,
no mínimo, 85% de presença nas aulas. Para jovens de 16 a 17 anos, a
frequência mínima exigida é de 75%.
Na área da saúde, as famílias precisam manter em dia o calendário de
vacinação das crianças menores de 7 anos, além de levá-las ao posto de
saúde para que sejam pesadas, medidas e tenham o crescimento
monitorado. Para as gestantes, é necessário fazer o pré-natal.
O Ministério da cidadania afirma que por meio das condicionalidades, o
governo federal consegue identificar as famílias que estão com dificuldade
de acessar os serviços de educação e saúde. Nesses casos, elas passam a
receber atenção prioritária da assistência social para que os problemas
sejam solucionados.
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Mesmo que não tenha ocorrido nenhuma mudança, as famílias precisam
atualizar ou confirmar os dados a cada dois anos para continuar recebendo
o benefício.

SALÁRIO-MATERNIDADE
O salário-maternidade é concedido a seguradas do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) que se afastaram de suas atividade por motivo de
nascimento de filho, aborto espontâneo, adoção ou guarda judicial para fins
de adoção. Esse benefício pode ser solicitado pela internet por meio do site
<https://www.inss.gov.br/beneficios/salario-maternidade/> ou em agências
do INSS. No caso de mulheres que possuem vínculo empregatício com
alguma empresa, o benefício deve ser solicitado na própria empresa do
vínculo.
Quando solicitar?
Mulheres com vínculo empregatício devem fazer a solicitação a partir de 28
dias antes do parto;
Mulheres em situação de desemprego devem fazer a solicitação a partir do
parto;
Adotantes fazem a solicitação a partir da adoção ou da guarda para fins de
adoção;
Em caso de aborto espontâneo ou previsto em lei, a solicitação é feita a
partir da ocorrência do aborto.
Duração do benefício:
O benefício dura 120 dias nos casos de parto, adoção ou guarda judicial para
fins de adoção (o adotando deve ter no máximo 12 anos) ou natimorto*.
Nos casos de abortos espontâneo ou previstos em lei, até a 23ª semana de
gestação, o benefício possui duração de 14 dias.
*muitas pessoas não sabem, mas em caso de natimorto ou aborto
espontâneo a mulher também pode solicitar o salário maternidade
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Ilustração extraida de https://i.pinimg.com/originals/2c/3b/d4/2c3bd47ffcb284e60053397c11d73a04.jpg

Documentos necessários:
Certidão de nascimento da criança ou certidão de natimorto, quando
houver;
No caso da mulher que se afasta do trabalho 28 dias antes do parto,
deve ser apresentado o atestado médico original, específico para
gestante.
Em caso de guarda ou adoção, deve ser apresentado, respectivamente,
o Termo de Guarda com a indicação de que a guarda destina-se à
adoção ou a nova certidão de nascimento expedida após a decisão
judicial
Atestado médico que comprove o aborto espontâneo ou legal, nos
casos de aborto.
!ATENÇÃO!
O salário-maternidade não pode ser acumulado (receber ao mesmo tempo) com
benefícios por incapacidade. Exemplo: auxílio-doença ou aposentadoria por
invalidez.
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