
 

DIA NACIONAL DO APOSENTADO - CARTA DE APARECIDA 2018 
 

POVO BRASILEIRO! 
 

Quando ainda continuamos a comemorar os 300 anos de fé, esperança e também os 
milagres da MÃE Aparecida, cuja imagem foi encontrada nas águas do rio Paraíba, lembramos que 
o dia 24 de janeiro é o Dia Nacional dos Aposentados. 

Aposentados, pensionistas e idosos estamos aqui reunidos no Santuário Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida para agradecer as graças recebidas, participar da Santa Eucaristia e louvar o 
nosso Deus. 

Esse dia que deveria ser de festa para os aposentados, pensionistas e idosos tornou-se 
mais um dia de luta, pois temos pouco a comemorar. Na mídia vemos notícias sobre a situação 
econômica do país, anunciando rombos bilionários das contas públicas e apontando a reforma da 
Previdência como urgente e necessária para a solução do colapso fiscal. O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada já indicou que alguns Estados podem deixar de pagar funcionários e 
benefícios por falta de dinheiro em caixa. 

Porém, tanto a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil 
(ANFIP), através de publicação anual de Análise da Seguridade Social, e principalmente a Comissão 
Parlamentar de Inquérito – CPI da Previdência, aprovada por unanimidade, comprovam que não 
existe déficit na Seguridade Social. Existe sim superávit, em média, de R$ 50 bilhões ao ano. 

Na verdade, o que há é uma dívida enorme de empresas públicas e privadas com a 
Previdência Social que somam mais de R$ 420 bilhões (números da CPI da Previdência). Por outro 
lado, a DRU - Desvinculação de Receita da União - retira mais de 30% dos recursos da Seguridade 
Social comprometendo o superávit. A Previdência Social não tem culpa a respeito da atual 
situação, pelo contrário, é parte da solução dos problemas do Brasil, pois é a maior repassadora de 
renda do país, segundo o IBGE. A PREVIDÊNCIA SOCIAL É DO POVO BRASILEIRO! O que 
estão fazendo é o desmonte do Sistema de Proteção Social. 

Vivemos uma crise política e econômica, como também, uma grave crise moral. Enquanto 
aqueles que estão no poder não estiverem trabalhando para o povo, a crise não cessará. Nosso 
país clama por mais saúde, segurança, dignidade e justiça. 

Convocamos o povo brasileiro nesse momento tão delicado da nossa história que assuma o 
papel de protagonista em defesa da nossa pátria, dando a resposta nas urnas, neste ano eleitoral. 

Os aposentados, pensionistas e idosos, celebrando o seu Dia Nacional, carregam a 
convicção que com muita luta e as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida irão colaborar na  
recuperação da justiça, da ética na política e da paz  conquistada ao longo de décadas de trabalho 
e que vem sendo retirada governo após governo. 

Assim, a Confederação Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (COBAP), a 
CNAPI, FAPESP, FAPMG, FAAPERJ, CAAPSES e demais Federações e Entidades filiadas 
reafirmam o compromisso de estarem sempre na vanguarda pela defesa, pela garantia e pela 
ampliação dos direitos dos aposentados, pensionistas e idosos, articulando com as necessidades 
da população, fundamentada na igualdade, na defesa e na promoção da Vida. 

 

NÓS TAMBÉM SOMOS BRASIL. Por isso, continuamos fortes, resistentes e 
perseverantes na luta.             Aparecida/SP, 28 de janeiro de 2018. 
 

 


