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A lógica neoliberal de estado mínimo justificava medidas que atentaram contra os direitos de todos os 

trabalhadores (as) e em especial os aposentados (as) e pensionistas e Idosos, pois estes, nesta lógica são 

tratados como um peso para o Estado. Várias políticas quebraram o contrato social com estes trabalhadores 

(as) que contribuíram durante toda a sua vida com a expectativa de um ganho real na sua aposentadoria. Seus 

rendimentos caíram sob mecanismos cruéis que buscavam economias para o Estado à custa de redução dos 

benefícios. 

Os meios de comunicação tiveram um papel fundamental para esconder essa artimanha da maioria da 

população. Instrumentos nas mãos da classe dominante, como jornais, tevês e rádios, manipularam a 

informação de forma a colocar os aposentados (as) e pensionistas no papel de usurpadores da sociedade, 

quando na verdade, eles são as vítimas. 

Os Aposentados e idosos exigem uma correção real que recomponha seu poder de compra, saúde, lazer, 

moradia, educação e transporte. 

Uma mesa de negociação permanente, com o Governo Federal e o Ministério da Saúde, para debater o 

reajuste dos aposentados e os remédios de alto custo para pessoas idosas. 

Mesmo sabendo que a economia do Brasil avançou e passou a ser a sétima economia mundial, os 

trabalhadores mais velhos, hoje aposentados, não conseguem melhorar sua qualidade de vida, pois seu poder 

de compra continua sendo corroído pelos reajustes diferenciados. 

 Mais uma vez o Governo Federal se limitou a aplicar a regra em vigor que estabelece para as aposentadorias 

acima do mínimo apenas a reposição da inflação, segundo o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 

ao dar apenas o índice de reajuste. Mais uma vez a proposta de um aumento real, para garantir o poder de 

compra dos aposentados não se realizou. Mas os aumentos dos planos de saúde, da alimentação e outros 

itens se valorizaram e mais uma vez ficamos nas humilhações dos que estão ao nosso redor. O achatamento 

das aposentadorias acima do mínimo se dá porque as regras de reajuste são diferentes. No encontro 

pautamos 3 eixos de debates para apresentar ao Governo Federal e seus  Ministérios. 

 

 

 



EIXO I – Valor da Aposentadoria e Benefícios. 

 Defesa da Vinculação do piso previdenciário ao salário mínimo. 

 Política de ganho real e recuperação do poder de compra. 

 Índice de preços. 

 Isenção do imposto de renda. 

 Contemplar Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e Regime Próprio de Previdência 

Social (RPPS). 

EIXO II – Saúde. 

 Planos de saúde e política de reajustes. 

 Sistema do SUS. 

 Medicamentos. 

 Discussão com a ANS e Ministério da saúde: SUS e medicamentos. 

EIXO III – Políticas públicas. 

 Relação Previdência Social e Seguridade Social. 

 Reforma da Previdência Social. 

 Políticas públicas: 

 – Compra de bens duráveis 

– Turismo 

– Discussão sobre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS). 
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