
 

CARTA DE APARECIDA - 2022 
DIA NACIONAL DO APOSENTADO 

Salve Nossa Senhora Aparecida que, mais uma vez, nos acolhe em sua Casa. 

Vimos aqui agradecer, fazer nossos pedidos e celebrar o Dia Nacional do Aposentado. 

Os aposentados, pensionistas e idosos, ao apresentarem seus pleitos, 

consentem plenamente com a urgência de revisão da mentalidade e de atitudes 

necessárias para a promoção do desenvolvimento pessoal, familiar e social, do povo 

brasileiro, como ensina a Doutrina Social da Igreja. 

Merecem especial respeito, atenção e cuidado os idosos e idosas, que tudo 

fizeram em favor da família, da sociedade e do bem comum da Nação. 

Passamos por uma situação crítica e sofrida, de fome, de desemprego, de 

inflação, de desesperança para milhões de brasileiros e brasileiras, além da 

pandemia. 

É necessário rever e defender: a garantia dos direitos dos aposentados que 

muito perdem com a reforma da Previdência e a extinção do Ministério da 

Previdência; o fim da gratuidade do transporte público no Estado de São Paulo a 

partir dos 60 anos; o cancelamento de benefícios pela revisão “pente fino”; a falta de 

reajustes reais, acima da inflação, que aumentaram a pobreza, a exclusão e a 

desigualdade social.  

Recentemente, criou-se a obrigatoriedade de revalidar os descontos das 

mensalidades em favor das associações (Lei n. 14.131/21). Medida que rouba 

esforços das Entidades, dificulta a atuação das mesmas e tira o foco dos trabalhos em 

favor de milhões de aposentados, pensionistas e idosos, nas áreas social de lazer, 

saúde, acolhimento e qualidade de vida. 

A maior riqueza do País é seu povo. Para promovermos uma sociedade fraterna 

e cidadã, busquemos a justiça e a paz, valorizando os aposentados que tanto 

ajudaram e ajudam a construir esse País. Exigimos respeito, exigimos justiça! 

Político que não está a serviço do povo, o povo decreta o fim da sua vida pública. 

SALVE O DIA NACIONAL DO APOSENTADO! 
 


