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Aposentados e PAI do Brasil caminhando juntos
Com a solidariedade da COBAP, das Federações e de entidades de
base  do  movimento  nacional  de  aposentados,  o  Partido  dos
Pensionistas, Aposentados e Idosos (PAI do Brasil) realizou Encontro
Nacional para definir os rumos a seguir nas eleições deste ano.

Lideranças do PAI do Brasil de todo o País ocuparam o Plenário da
Assembleia  Legislativa  de  São  Paulo  (SP).  Também  participaram
convidados  como  o  Senador  Paulo  Paim,  deputados  federais,
estaduais e representantes de centrais sindicais e de outros partidos.

Após  avaliação  da  conjuntura  e  intenso  debate,  foi  decidida  a
liberação  das  coordenadorias  estaduais  e  municipais
para  apoiarem  livremente  as  candidaturas  locais,
sempre levando em consideração as reivindicações do
segmento.

Quanto  à  eleição  presidencial,  foi  aprovado  que,  no
encontro da Cobap em Natal/RN, a ser realizado em
setembro,  será  verificado  quais  candidatos  se
comprometeram integral ou parcialmente com a pauta
de  reivindicações  aprovada  no  Congresso  de
Florianópolis, no ano passado. Esta pauta está sendo
entregue a todos os presidenciáveis.  A decisão sairá
após essa análise

Em  emocionado  pronunciamento,  Paulo  Paim  destacou  a
grande  importância  que  o  PAI  do  Brasil  poderá  ter  no
Congresso. Reforçou a apelo para que todos os municípios se
esforcem para colher as 500 mil assinaturas necessárias.

Ele ainda reiterou seu compromisso de continuar lutando pelo
fim  do  fator  previdenciário,  valorização  das  aposentadorias  e
manutenção dos direitos dos trabalhadores.

Em  reconhecimento  ao  trabalho  nao  Senado,  em  prol  dos
aposentados  e  pensionistas,  o  senador  Paulo  Paim  foi
homenageado com o título de Presidente de Honra da
categoria.

O  presidente  da  Cobap  e  do  PAI  do  Brasil,  Warley
Martins  reforçou  que  “só  a  mobilização  nas  ruas  vai
garantir  a  legalização  do  partido  e  as  bandeiras  da
categoria.  O  desafio  é  ter  candidaturas  próprias  em
2016 e candidato à Presidência da República em 2018.
Só depende de nós!!!
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