Dia Nacional do Aposentado - Carta de Aparecida 2019
Ao povo brasileiro,
Os aposentados,
posentados, pensionistas e idosos do Brasil voltam ao Santuário Nacional de Aparecida
para celebrar o Dia Nacional do Aposentado
Aposentado, agradecer à Nossa Mãe Santíssima pelas
bênçãos recebidas e pedir Sua proteção e Luz, que nos guiarão em 2019.
Sabemos que será um ano muito difícil, com novos governantes, um Congresso Nacional
cheio de caras novas e principalmente a “Reforma da Previdência Social
Social”.
Neste ano em que a Campanha da Fraternidade proclama: ““Fraternidade
Fraternidade e Políticas
Públicas” - “Serás libertado pelo direito e pela justiça”. Clamamos por respeito e
consideração,, rechaçando a persistente acusação de sermos responsáveis por desajustes
econômicos,
nômicos, crise e acúmulo de problemas sociais e conjunturais do Brasil.
A Previdência Social ampara diretamente 34 milhões de Aposentados, Pensionistas e
beneficiários diversos. Não há justiça em cortar direitos e empobrecer Aposentados e
Pensionistas que trabalharam a vida inteira para fazer deste País uma das maiores
potências econômicas.
A CPI da Previdência, no ano de 2017, comprovou que a Previdência Social foi
superavitária, entre 2000 e 2015, em 2.13 trilhões de reais que, somado à DRU
(Desvinculação
ão de Receita da União), às desonerações da folha de pagamento, aos Refis,
sonegações e fraudes, chegam a 6 trilhões de reais. Desse total, 4.76 trilhões de reais foram
para o ralo (valores corrigidos pela Selic).
Todos os recursos previdenciários vão par
para
a o caixa do Tesouro Nacional, por isso, propomos
a criação de um Fundo Previdenciário que irá garantir os pagamentos e correções justas das
aposentadorias e pensões.
As áreas da Saúde (sendo o SUS referência mundial), da Assistência e da Previdência
Social são a base de sustentação da Justiça Social do Brasil.
A PREVIDÊNCIA SOCIAL É DO POVO BRASILEIRO! É a maior distribuidora de renda do
País e o que estão fazendo é acabar com o Sistema de Proteção Social. Por isso, lutamos
pelo retorno do Ministério da Previdência.
A COBAP e todas as Entidades filiadas reafirmam o compromisso de estar sempre na
defesa dos direitos e da dignidade dos aposentados, pensionistas
ensionistas e idosos como também
para população sofrida e trabalhadora.
Aparecida / SP, 27 de janeiro de 2019.

