
 
 
 
 
 
 

Prioridades 2019 
 
1 - Divulgar, manter e ampliar a luta contra a reforma da Previdência 
baseada apenas em cortes de benefícios. 
 
Qualquer proposta de alteração na Previdência deve considerar antecipadamente: 

a) cobrança das dívidas bilionárias junto ao INSS,  
b) fim dos desvios de recursos próprios da Seguridade, realizados por meio DRU; 
c) fim dos parcelamentos sem fim, das isenções, desonerações, anistias, Refis e 

tantas outras medidas governamentais, adotadas sob medida para privilegiar 
grandes grupos econômicos, com prejuízo para milhões de segurados da 
Previdência; 

d) Inclusão dos quase 40 milhões de "trabalhadores informais", eufemismo para 
ilegais, na Seguridade Social, garantindo aos mesmos condições dignas de 
trabalho e de vida; 

e) transparência, gestão quadripartite e autonomia administrativa e financeira para a 
autarquia especial INSS, sem ingerência da União, em respeito aos quase 35 
milhões de beneficiários e 50 milhões de contribuintes; 

f) reajuste único para todos os benefícios previdenciários, assegurando efetiva 
manutenção do poder aquisitivo dos beneficiários, como determina a Constituição 
de 1988. Reajustes diferenciados provocaram perdas de 86% em relação ao 
Salário Mínimo. Empobrecer os aposentados e pensionistas é empobrecer o Brasil; 

g) desvincular benefícios assistenciais da Previdência, com garantia do piso no valor 
de um salário mínimo. 

 
2 - Acompanhar, manter atento e mobilizado em relação ao Governo 
federal que assume em 1º de janeiro. 

a) Não baixar a guarda, da mesma forma como realizado nos governos anteriores, 
independente do partido político que esteja no poder. 

b) São muitas as promessas e indicações de cortes de direitos sociais, privatizações 
e desrespeitos a setores da população. 

c) A lei deve ser observada plenamente, não se admitindo "manipulações" para 
alcançar interesses imediatos e de grupos isolados. 

d) Insistir na independência e autonomia do INSS e importância da Seguridade Social, 
que deve ser preservada e fortalecida. 

 
3 - Expandir o número de Entidades Filiadas, fortalecendo as atuais e 
futuras. 
 
4 - Aprimorar o relacionamento e apoio às Entidades Filiadas, sem 
interferir na autonomia das mesmas 
 
5 - Realizar amplo, participativo e profícuo Congresso Estadual da 
FAP/MG. 
Data prevista: setembro de 2019. 



 
6 - Colaborar na organização e participar ativamente do Congresso 
Nacional da COBAP e eleição próxima diretoria 
Data prevista: 24 a 28 de outubro, em Gramado / RS. 
 
7 - Ampliar e melhorar a participação de representantes da FAP/MG nos 
Conselhos e demais instância de participação e controle social. 
Fortalecer as mesmas, de modo a torná-las efetivos instrumentos deliberativos e 
executores da democracia participativa. 
 
8 - Ampliar e melhorar continuamente o relacionamento da FAP/MG com 
os Poderes Constituídos, como o Legislativo, Executivo, Judiciário, 
Ministério Público, Defensorias Públicas e outros. 
FAP/MG deve ser conhecida e reconhecida como a legítima e atuante 
representante dos aposentados, pensionistas e idosos de Minas Gerais. 
 
9 - Ampliar e melhorar continuamente as parcerias e relacionamentos 
Atuar junto a: 

a) organizações da sociedade civil (Fiemg, Fetaemg, Sistema S, etc.); 
b) Centrais, Confederações, Federações e outras organizações Sindicais 
c) Universidades e centros de estudos e pesquisas; 
d) empresas privadas de todos os segmentos e portes 
e) outros possíveis. 

 
Objetivo geralé aperfeiçoar e melhorar a atuação e prestação de serviços 
por parte da FAP/MG 
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Desejamos a todos um excelente 2019, com muita saúde, paz e alegrias. 
 

Que todos os Diretores, Dirigentes e associados às Entidades Filiadas 
realizem plenamente suas aspirações. 
 

Cordialmente, 
 

Apresentado à Assembleia Geral Ordinária, da FAP/MG, em 
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2018. 
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