
	  

	  

Circular nº 142/2014 
Brasília, 28 de julho de 2014 

 
 

 

Às seções sindicais, secretarias regionais e aos diretores do ANDES-SN 

 
 

Companheiros, 

 
No dia 16 deste mês reuniram-se, na sede da ANFIP - Associação 

Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, associações e sindicatos 
de servidores públicos e de trabalhadores da iniciativa privada com o objetivo de 
realizar uma grande mobilização em defesa dos direitos na aposentadoria. Sob a 
coordenação do Mosap - Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e 
Pensionistas e da Cobap - Confederação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, a 
reunião definiu como prioridade a intensificação da luta pela aprovação da PEC 
555/2006, que extingue a cobrança da contribuição dos aposentados e dos pensionistas, 
e do PL 4434/2008, que corrige as aposentadorias do INSS observado o número de 
salários da época da concessão. 

Nessa reunião ficou definido o cronograma de mobilizações no 
Congresso Nacional e nos estados, as ações de comunicação impressa e mídia social e 
todos os detalhes para que o país seja mobilizado e conheça a luta dos aposentados e 
dos pensionistas. Basicamente as atividades dividem-se em dois movimentos:  

- O primeiro ocorrerá em Brasília, nos dias 5 e 6 de agosto do corrente 
ano, dentro do Congresso Nacional, com várias atividades que se iniciam às 9 horas nos 
dois dias; 

- O segundo se desenvolverá nos estados, priorizando seis capitais: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Natal, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. Já estão 
definidas: Rio de Janeiro (16 de agosto), Rio Grande do Sul (22 de agosto), São Paulo 
(28 de agosto) e Rio Grande do Norte (19 de setembro). O local de concentração, 
horários e demais informações também serão divulgados oportunamente.  

Dada a importância desses encaminhamentos, conclamamos as seções 
sindicais, as secretarias regionais e os diretores do ANDES-SN que envidem todo 
esforço para que as atividades programadas se realizem com grande participação dos 
nossos sindicalizados, começando com a vinda de delegações para lotarmos a Câmara 
Federal no dia 5 de agosto. Do mesmo modo, que busquem se articular com as bases 



	  

	  

das entidades organizadoras em cada estado. Somente com forte mobilização 
poderemos alterar a correlação de forças no Congresso Nacional e aprovar os projetos 
que recuperam os direitos usurpados dos aposentados e pensionistas.  

Solicitamos às seções sindicais que encaminhem, com a máxima 
urgência, informações sobre a vinda dos seus representantes para as atividades 
programadas para os dias 5 e 6 de agosto, em Brasília. 

Sem mais para o momento, renovamos nossas cordiais saudações 
sindicais e universitárias.  
 

 

Profª Marina Barbosa Pinto 
1ª Secretária 


