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A imprensa afirma que a idade mínima para a aposentadoria é o ponto que tem mais 
apoio na Câmara dos Deputados. Um alerta aos srs. deputados: é indispensável a 
manutenção da idade mínima atual de 55 anos. Após essa idade, sendo demitido, é quase 
impossível conseguir novo emprego, com jovens deixando as faculdades e com elevado 
número de desempregados. Provavelmente, as pessoas vão exigir do governo a garantia de 
um novo emprego, para que não fiquem sem o trabalho e sem a aposentadoria. Se não 
forem atendidas, as famílias terão que procurar abrigo nas ruas de suas cidades, 
praticando a mendicância. Isso seria desumano e cruel. 
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Srs. deputados, por que não aprovar uma devassa nas contas da Previdência Social, antes 
de se comprometerem a aceitar essa cruel Inverdade de que ela está quebrada? 
 
Determinem a assessores que lhes forneçam a Cartilha da Associação dos Auditores Fiscais 
da Receita Federal, o parecer da OAB, o de um juiz do Trabalho, o do senador Paulo 
 
Paim, o do deputado Arnaldo Faria de Sá e de outros homens íntegros. A Previdência é 
superavitária, independentemente de várias fontes governamentais não recolherem o 
imposto, e de seus recursos serem destinados para cobrir a corrupção. Lembrem-se que 
boa parcela de contribuintes falece antes de se aposentar, muitas esposas falecem antes 
de receber a pensão e que há grandes devedores do INSS e incentivos fiscais que 
alimentam a propina. 
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Quais as razões que o Exmo. Presidente Temer tem para continuar com essa desenfreada 
obsessão de aprovar, de qualquer forma, a qualquer custo, a Reforma da Previdência. 
 
Social, a ponto de declarar hoje dia 12/05/17, que não mais necessitará aumentar 
impostos se ela for aprovada. Diga-nos, como? 
 



Presidente: Existe uma CPI que trata desse assunto. V.Ex.ª terá que aguardar o seu 
desenrolar e Parecer final. 
 
Se V.Ex.ª autorizar uma devassa total nas contas da previdência descobrirá o valor das 
desonerações, o valor da dívida bilionária dos empresários Brasileiros para com INSS, etc. 
 
Não adianta anular direitos porque encher a caixa de água com torneira aberta não vai 
dar em nada. O povo está revoltado com essa Corrupção generalizada e V.Ex.ª ainda quer 
que ele pague por isso. No caso da redução das pensões para 50%, lembro que o número 
de esposas que falece antes do marido é o mesmo que o inverso, ou seja, temos que 
levar em conta essa economia de valor imenso. Imagine, também, um jovem que ao sair da 
faculdade aos 23 anos tenha dificuldade de conseguir logo um emprego. 
 
Somando-se 23 anos com outros 40 exigidos, pela Reforma, chega-se à 63 anos. Quem 
dará emprego a uma pessoa a partir de 55 anos de idade, tendo tantos jovens oriundos 
das faculdades, desempregados. Hoje temos 14 milhões de desempregados. (Jamais se 
aposentará.) 
 
Aconselhamos: Ler a cartilha da Confederação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
 
Federal, ou as declarações do Senador Paulo Paim e do Deputado Arnaldo Faria de Sá, 
bem como o pronunciamento da OAB, sobre o assunto. 
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Governantes parecem não estar a par do trabalho da CPI da Previdência, presidida pelo 
senador Paulo Paim. 
 
Recomendo que leiam algumas frases repetidas abaixo, contidas na Cartilha da CPI, 
conforme segue: 
 
“O superávit de 2000 a 2015 foi de R$ 2,127 trilhões”; 
 
“A apropriação indébita foi de R$ 30 bilhões por ano”; 
 
“Desvios pelo DRU em torno de dez a doze anos, R$ 1,5 trilhão”. 
 
Se fosse cumprido o que manda nossa Constituição, teríamos hoje mais de R$ 10 trilhões 
em depósitos. É imperioso que alguém desminta os números divulgados, porque estão 
querendo enganar toda uma nação. 
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