
A Rede de Defesa da Previdência Pública - REDEPREV vem lançar o
presente manifesto com o objetivo de conclamar a todos e a todas
trabalhadores e trabalhadoras, públicos e privados, para a implementação
de um movimento de luta intransigente pela manutenção e o
fortalecimento do sistema público, estatal e universal de proteção social
que lhes garanta o efetivo, real e permanente exercício do direito
fundamental à previdência social constante do art. 6º da Constituição
Federal.

A legitimidade do seu ideário fundamenta-se nos valores e princípios da
dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e do justo
equilíbrio com a livre iniciativa, solidariedade, igualdade, legalidade,
segurança jurídica, gestão paritária e democrática em todas as instâncias
de formulação e deliberação das normas e das políticas públicas
previdenciárias, que deverão se basear em critérios científicos em relação
à sustentabilidade, ao equilíbrio financeiro e atuarial, o respeito à
diversidade da natureza das atividades, à vedação da irredutibilidade
nominal e corrosiva dos benefícios e à criação e aperfeiçoamento dos
mecanismos normativos e de controle da prevenção, responsabilização
civil, administrativa, penal e eleitoral quanto a desvios e má gestão dos
fundos previdenciários.

Para a consecução dos seus objetivos, envidará esforços no sentido de
constituir, manter e desenvolver, continua e permanentemente, uma rede
de entidades parceiras e afins, visando criar ambientes, locais e regionais,
no âmbito de todo o Estado do Rio Grande do Sul, que promovam o
estudo, o debate e a reflexão no sentido de construção de uma cultura
humanística e de responsabilidade previdenciária para a ampliação e o
aprofundamento dos objetivos da REDEPREV em prol do fortalecimento
da proteção social de todos os trabalhadores, públicos e privados, dos
segurados e, reflexamente, do desenvolvimento regional e nacional e de
diminuição da desigualdade social.

Igualmente, contando com a atuação conjunta de todos os integrantes da
REDEPREV, propõe-se a realização de ações articuladas em todos os
planos, esferas e instâncias que implementem os valores, princípios e
objetivos contidos no presente manifesto de forma a garantir o modelo
público e estatal de proteção social.
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