
No próximo ano, o rombo da Previdência será de quase R$ 200 bilhões. E vai aumentar mais. Muito mais!

A expectativa de vida é crescente, e a queda da taxa de natalidade também.

Os trabalhadores vão suportar um número cada vez maior de aposentados.

Sem recursos, a Previdência não terá como atender a população.

A maioria das pessoas já percebeu que esse déficit é real.

Quem nega o fato e fala em superávit precisa se informar corretamente.

A sociedade não quer continuar sustentando as mega-aposentadorias de alguns poucos em 
detrimento de muitos.

Eliminar privilégios e adotar regras comuns a todos os trabalhadores, sejam públicos ou 
privados, trará equilíbrio, receita e justiça.

A reforma da Previdência tem de acontecer agora.

Adiá-la é lançar o Brasil na certeza do caos.

O déficit público tem de ser contido. E a reforma previdenciária é a principal solução.

O povo brasileiro não se conforma com o avanço do desemprego.

E também se recusa a abandonar o sonho do crescimento econômico que traz desenvolvimento.

Votar esta reforma é reescrever a história da Nação; uma história com final feliz.

É isto o que todos nós, cidadãos, esperamos de nossos legítimos representantes no Congresso Nacional.

Por favor, não nos decepcionem!

AABIC – Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo

ABECIP – Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança

ACSP – Associação Comercial de São Paulo

ADIT BRASIL – Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil

ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil

AELO – Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano

ALSHOP – Associação Brasileira de Lojistas de Shopping

APEOP – Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas

ASBEA – Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura

BRASINFRA – Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações de Classe de Infraestrutura 
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POR FAVOR, NÃO DECEPCIONEM 
OS BRASILEIROS!

Carta aberta aos nossos deputados e senadores

CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção

COFECI-CRECI – Conselho Federal dos Corretores de Imóveis

FACESP – Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo

FIABCI-BRASIL – Federação Internacional Imobiliária

IE – Instituto de Engenharia

SCIESP – Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo

SINAENCO – Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva

SINDUSCON-SP – Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo

SINICESP – Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo

SOBRATEMA – Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração


