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SOLENIDADE SEAERJ: 18 DE JULHO

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS

CARTA ABERTA AOS PARLAMENTARES E À POPULAÇÃO SOBRE A
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
(Texto aprovado na reunião do conselho diretor da seaerj de 8 de maio)

Exmos Senhores
A Seaerj é uma associação de profissionais públicos das áreas de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo e atividades correlatas, que congrega profissionais do Estado
do Rio de Janeiro e seus municípios, incluindo destacadamente a Cidade do Rio de
janeiro.
Vimos através da presente, manifestar a nossa preocupação em relação às propostas que estão sendo discutidas e votadas neste parlamento, com vistas
à Reforma da Previdência, as quais, a pretexto de reduzirem o alegado déficit público, acabam por suprimir direitos e conquistas fundamentais dos trabalhadores e
aposentados dos setores públicos e privados. Cabe observar que esses direitos encontram-se garantidos na atual Constituição Brasileira, que foram conquistados à
duras penas, e que de modo algum se constituem em privilégios, conforme vem sendo propagado de forma intensa por setores da mídia e que lastimavelmente tem encontrado apoio nos meios políticos. Em particular queremos nos manifestar contrariamente quanto aos seguintes aspectos da referida reforma: possibilidade de ampliação dos descontos de ativos e inativos de forma ilimitada; redução do valor das
pensões e aposentadorias; progressão por idade, em função da expectativa de vida
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dos brasileiros e quanto à possível criação do Sistema de Capitalização, que, caso
seja implantado extinguirá o atual Sistema de Previdência Social.
Cabe considerar que o Sistema de Seguridade Social não é deficitário, conforme
vem sendo amplamente difundido, uma vez que existem dados tecnicamente fundamentados que são de amplo conhecimento público e que demonstram a total viabilidade desse sistema. A própria Constituição Federal, no seu art. 195, descreve as várias fontes de custeio para a manutenção do atual sistema, além daquelas fontes
provenientes da União Estados, Municípios e do Distrito Federal, a saber: contribuição de empregados, prestadores de serviços e de empregadores; receitas sobre o faturamento e o lucro de empresas; receitas sobre importação; receitas sobre loterias, concursos e prognósticos; receitas provenientes do CONFINS, dentre outras fontes. Ocorre que o Governo Federal vem suprimindo de longa
data os recursos do Sistema de Seguridade Social, através da Desvinculação de Receitas da União (DRU), comprometendo deste modo a saúde financeira do próprio
Sistema Previdenciário, em desfavor dos próprios trabalhadores e aposentados.
Em relação ao funcionalismo público cabe considerar que boa parte deste segmento ainda se encontra regido pelo Regime Estatutário, onde não se verifica o benefício do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), normalmente concedido a
todos os trabalhadores privados, por força de lei. Além desse aspecto os descontos
para a previdência, nesses casos, foram fixados em de 11% sobre o valor total dos
proventos, resultando em descontos maiores que aqueles exigidos para os trabalhadores privados. Cabe observar ainda que, por força da EC 41/2003, esses mesmos
descontos passaram a incidir também sobre os aposentados que já contribuíram ao
longo de toda a sua vida funcional. Não obstante a inclusão desses descontos de forma impositiva, a atual proposta prevê ainda a possibilidade de aumento desses descontos, situação que amplia as injustiças ao invés de eliminá-las e que, portanto, tal
situação precisaria ser mais bem avaliada por parte de nossos parlamentares.
Face o exposto, consideramos que se faz necessária a urgente eliminação das distorções que efetivamente contribuíram para o alegado déficit público nas três esferas de poder e que de modo algum encontram qualquer relação com o atual Sistema
de Seguridade e de Previdência Social, e neste sentido, sugerimos a rejeição integral
de quaisquer propostas que onerem ainda mais os trabalhadores públicos ou privados ou que impliquem na extinção do atual Sistema de Previdência.
Esperando que as nossas ponderações encontrem ampla acolhida por parte do
parlamento brasileiro
Subscrevemo-nos,
Att. Seaerj
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https://seaerj.org.br/convites/sessao-solene-seaerj-84-anos
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8 de agosto
Das 19:00h às 23:00h

Colega, indique novos sócios.
somos mais FORTES!

Ao preencher a ART do CREA RJ

ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais
informações em “ART e Acervo Técnico".
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