Itabira,06 de março de 2017.
Exmos.Srs.
Senador Paulo Paim
Deputado Federal Reginaldo Lopes
Brasília – DF

Prezados Senhores,
Discordamos, do modo afrontoso, como querem fazer a reforma da
Previdência Social,uma verdadeira covardia com os atuais
Aposentados,Pensionistas e com aqueles que gozarão,futuramente ,do
benefício da aposentadoria,após duros anos de trabalho.
Quando a Previdência tinha muito dinheiro – porque,atualmente, Ela é
superavitária,usaram nosso dinheiro na construção de Brasília;Ponte Rio –
Niterói;Belém – Brasília;Transamazônica;Hidrelétricas de Paulo Afonso e
de Tucuruí; com o compromisso de voltar com o dinheiro para a
Previdência Social,o que não aconteceu.
Diante disto, propomos:
1 ) Seja constituída uma direção ou coordenação para administrar os
recursos da Previdência Social,com representantes dos Poderes Executivo
e Legislativo;trabalhadores;empresários e entidades nacionais
representativas dos Aposentados e Pensionistas,para que não ponham
mais a mão no nosso afinado violão.
2)Seja o Fundo formado com letras do Tesouro Nacional ou Fundos
Federais de alta rentabilidade,para repor o dinheiro usado nos
investimentos mencionados,é preciso dizer,que não somos
contra,pois,foram bem usados,mas,queremos o nosso “ Dindim”,de volta.
Permitimos –nos lembrar ,também,que quando o Governo Federal não
tinha o Fundo De Previdência Do Servidor Público,quem pagou as contas

fomos nós não sei se,ainda,pagamos,o que eram os mais altos salários
da Previdência,pagos aos Aposentados e Pensionistas.
Da mesma forma,as Aposentadorias e Pensões pagas ao pessoal do meio
rural em que muitos “ safados “ recebem este benefício sem nunca terem
posto a mão numa enxada.
Que venha a mudança na Previdência Social,mas,que venha para melhor!
Abaixo a corrupção; Viva a Lava Jato e chega de sacrificar o Trabalhador(a)
e suas Famílias.
Com estima e Apreço,
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Centena de Assinaturas
APOSVALE
Sindicatos Metabase e Rodoviários,dos trabalhadores;dos trabalhadores
na Construção Civil e Indústria Metalúrgica.

