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CARTA AO PRESIDENTE TEMER 

 

A Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social (FENASPS) e seus sindicatos filiados se dirigem à 
Vossa Excelência para demonstrar a nossa indignação com a Reforma Ministerial 
realizada por meio da publicação da Medida Provisória (MP) 726/2016, nessa quinta-
feira, 12 de maio, desmantelando este ministério pela primeira vez em um século de 
existência. Na primeira ação presidencial, desconsidera-se a relevância deste 
ministério responsável por assegurar a sobrevivência de milhões de trabalhadores que 
contribuíram para receber este serviço. 
 

A Previdência Social é o maior patrimônio dos Trabalhadores, que mantém o 
pagamento de R$ 32 milhões a aposentados e pensionistas. Com a MP 726, o governo 
transfere o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário, e a Previc, o Conselho de Recursos e a DATAPREV 
para o Ministério da Fazenda, supostamente restando os benefícios para o MDS sem 
uma justificativa que mantenham os direitos constitucionais dos brasileiros.  
 

Esta alteração – retirando dos órgãos a eles vinculados e remanejando-os para 
áreas diferentes – enfraquece a Instituição e significa a preparação da Previdência 
para mais uma Reforma que retira direitos históricos dos trabalhadores.  
 

A ida do Conselho Nacional de Previdência Social, da DATAPREV e da PREVIC 
para o Ministério da Fazenda é um movimento inicial, apenas o indicador do que virá 
em seguida: rebaixamento dos valores do teto dos benefícios, adoção de idade mínima 
para as aposentadorias por tempo de contribuição, desvinculação  do valor dos 
benefícios previdenciários do salário mínimo, desvio dos recursos da Seguridade 
Social para outros fins e total impulso da Previdência Complementar Privada.  
 

Ou seja, a priorização do atendimento dos interesses do capital financeiro em 
detrimento da proteção social dos trabalhadores. Estas medidas são o golpe final no 
âmbito das Políticas Sociais e a mostra do desmonte dos direitos.  
 

Sr. Presidente Michel Temer, não aceitamos este descalabro, esta tamanha 
atrocidade! A Seguridade Social é uma conquista dos trabalhadores no processo da 
Constituinte de 1988. Esta medida desrespeita os direitos da classe trabalhadora! 
Esperamos que o governo reveja sua ação e revogue estes artigos da Medida 
Provisória, sob pena de deixar milhões de aposentados abandonados à própria sorte.  

 
  Brasília, 16 de maio de 2016 

 
 

Diretoria Colegiada 
FENASPS 


