“Quanto mais selvagem a sociedade, pior trata crianças, velhos e
prisioneiros’'
(Luiz Gonzaga Belluzzo, economista)

MANIFESTO A FAVOR DA PREVIDÊNCIA
Sr. Senador,
A Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil (RIAAM-Brasil) –
representando 12 entidades de idosos e aposentados e mais de 100 mil pessoas em todo
o território nacional – reforça a preocupação de centenas de associações da sociedade
civil Brasil afora com o risco da Reforma da Previdência pretendida pelo atual governo. E
alardeamos o nosso protesto: “Não há rombo na Previdência Social” e, portanto, não
vamos aturar “nenhum direito a menos”.
Além de maquiar estatísticas, omitir dados e falsear informações, o atual governo insiste
em desconhecer a Constituição Federal, em cujos artigos 194 e 195 insere a Previdência
no sistema de Seguridade Social. Sistema este que tem apresentado superávit ao longo
dos anos. Prova é que, por meio da chamada DRU (Desvinculação das Receitas da
União) 30% dos recursos sejam destinados para outros fins, principalmente para os
pagamentos da dívida pública – leia-se juros aos bancos.
Ou seja, se há um rombo, como aumentar o uso dos recursos da Previdência para outros
fins que não os da seguridade social?
Não serão os 33 milhões de brasileiros beneficiários do INSS que deverão ser
sacrificados num total desrespeito a direitos já adquiridos. Quando não um desrespeito
maior à dignidade e ao reconhecimento de quem trabalhou e contribuiu ao longo de
décadas. Algumas propostas revelam a crueldade própria dos déspotas.
É vergonhoso ver que o atual governo omite uma monumental dívida de empresas com o
mesmo INSS: algo em torno de R$ 1,4 trilhão. São dívidas por sonegação e que fazem
parte de ações judiciais já decididas. Ou seja, o governo não cobra de algumas empresas
– bancos como o Bradesco e as Organizações Globo, entre outras – e quer jogar o peso
nas costas de milhares de brasileiros. A maioria cuja renda não excede o salário-mínimo.
Este parece ser o verdadeiro rombo: perdoar os “amigos do rei” e cravar uma espada em
milhões de aposentados e pensionistas.
Por outro lado, temos consciência de que reformas são necessárias, justamente para
adequar a Previdência Social aos novos tempos. Sabemos que o aumento da expectativa
de vida da população brasileira, registrado nos últimos anos, interfere na forma de
pagamento dos benefícios.
Sendo assim, entre outros ajustes, adiantamos três itens que fazem parte da nossa pauta
de estudos e que podem ser implementados aumentando a fonte de receitas para a
Previdência:



Implantação de uma taxação especial em cima de empresas que, em décadas
passadas, foram construídas com recursos oriundos da Previdência Social. Como
exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a ponte Rio-Niterói e a usina
hidrelétrica de Itaipu, entre outras;



Criação de uma parcela em cima dos royalties que já são pagos (como o de
petróleo e mineração). Esta medida segue o artigo 250 da Constituição Federal;



Determinação de um percentual em cima da multas de trânsito (nos âmbitos
estadual, municipal e federal) para a Previdência. Lembrando que a Previdência é
quem arca com os custos destes acidentes.

Ou seja, propomos algumas soluções e queremos que as entidades representativas de
aposentados, pensionistas e idosos sejam ouvidas e não apenas assistam, passíveis, à
perda de conquistas e direitos há muito adquiridos.
Contamos com seu voto e sua participação na CPI da Previdência Social, em fase de
coleta de assinaturas, nesta Casa.
A RIAAM manifesta, também, seu apoio e engajamento em todos os movimentos que
prometem ir às ruas durante este mês de março contra este retrocesso, este absurdo
travestido de PEC 287.
E, desde já, gritamos em alto e bom som: “NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA”.

Quem somos
A RIAAM-Brasil faz parte de uma rede internacional que falam por milhões de
aposentados e idosos. Por um sistema de redes ou estruturas alternativas de
organização, trabalha há 20 anos internacionalmente e tem sede em Madri.
No Brasil já tem sua estrutura definida e atuando em dez estados – Minas, Rio de
Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraíba, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do
Sul, Espírito Santo e Pará. Com destaque para as unidades de Minas e Rio onde já
estão instaladas as RIAAMs estaduais.
Outras unidades estão se organizando e estruturando ao longo do ano.

