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APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SUL FLUMINENSE

A luta por salário digno para
aposentados e pensionistas deve

ser de toda a sociedade
A luta pela recuperação da

dignidade e do poder de com-
pra dos aposentados e pensio-
nistas deve ser encarada pelos
sindicatos como uma luta de
toda sociedade. Ao levantarmos
essa bandeira, estamos buscan-
do uma reparação justa para es-
tes homens e mulheres que se
dedicaram durante a maior par-
te de sua vida à construção do
nosso país.

A desvinculação do reajuste
das aposentarias e das pen-

sões do índice do
aumento do sa-

lário mínimo
a c a r r e t o u
graves preju-
ízos nos últi-
mos anos.
Alguns estu-
dos apontam
uma defasa-
gem acima
de 80%. Isso
vem diminu-
indo, ano
após ano, o
poder de
c o n s u m o s
dos aposen-
tados.

N o s s o s
governantes
não podem
continuar a
tratar os apo-
s e n t a d o s

como se fossem um peso, como
se nunca tivessem contribuído
para previdência.

Não queremos apenas a vin-
culação  ao reajuste do salário
mínimo. Reivindicamos a recupe-
ração das perdas históricas e a
adoção de um índice de reajuste
que reflita a realidade do segmen-
to, cujas necessidades aumentam
com o avanço da idade, como
com a saúde e a aquisição de
medicamentos.

Um novo índice de reajuste
das aposentadorias e pensões
pode ser o IPC-3I (Índice de Pre-
ços ao Consumidor da Terceira
Idade), que segundo a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), neste
ano de 2007 foi de 5.04%, o do-
bro de 2006 .

Este índice pode ser uma al-
ternativa, mas so após a recure-
ração  das perdas.

Mas, sem dúvida, esta luta só
será vitoriosa se partirmos para
grandes mobilizações de massa,
pressionando o governo e o Con-
gresso Nacional.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos estará ao lado dos
companheiros aposentados e
pensionistas nesta grande luta
que, sem dúvida, por ser justa e
digna, será vitoriosa.


