
De Collor a Lula - ataques brutais à Previdência Pública.
Com Dilma permanecem ameaças e mecanismos que dificultam as aposentadorias e demais 

benefícios previdenciários e sociaisbenefícios previdenciários e sociais. 
Governos e o Congresso Nacional cedendo à ganância dos grupos poderosos impuseram 

redução drástica das conquistas consagradas na Constituição. 



 Extinguiram a aposentadoria por tempo de serviço e por g p p p ç p
idade. 

 Eliminaram a aposentadoria especial por categoria. 
 Criaram mecanismos para dificultar a aposentadoria Criaram mecanismos para dificultar a aposentadoria 

especial. 
 Impuseram o fator previdenciário – uma fórmula que 

considera idade, tempo de contribuição, expectativa de , p ç , p
vida e reduz o valor do benefício previdenciário em cerca 
de 40% ou mais do valor do salário do trabalhador e da 
trabalhadora. 

Com esse mecanismo quanto maior a expectativa de vida, 
menor será o valor da aposentadoria. 

d d d l dE a expectativa de vida tem crescido no Brasil e no mundo.



A expectativa de vida no Brasil é de 73 1 anos IBGE/2011A expectativa de vida no Brasil é de 73,1 anos, IBGE/2011. 
Mesmo com o crescimento só fica à frente da Ásia e da 
África.

Os números

79 7 anos - América do Norte79,7 anos América do Norte
73,9 anos - América Latina e Caribe
69,6 anos - Ásia
55 anos África55 anos – África

As reformas da Previdência feitas por FHC e Lula, e que 
podem ser aprofundadas por Dilma penalizam os quepodem ser aprofundadas por Dilma, penalizam os que 
vivem mais, enquanto destroem os que vivem menos, são 
mais pobres e têm que começar a trabalhar mais cedo!



 O fim do fator previdenciário, imposto por FHC em 1999, foi aprovado em 2010 
l Câ S d f bili ã d d L lpela Câmara e Senado, graças a forte mobilização dos aposentados, mas Lula 

vetou o projeto e manteve esse mecanismo desumano.

 O fator previdenciário afeta principalmente os/as mais pobres e menos 
especializados que começam a trabalhar mais cedo e terão que contribuir porespecializados, que começam a trabalhar mais cedo e terão que contribuir por 
mais tempo. 

 Prejudica as mulheres, que têm as menores taxas de mortalidade, vivem mais e 
representam 55 8% das pessoas acima de 60 anos no paísrepresentam 55,8% das pessoas acima de 60 anos no país. 

 Obriga os trabalhadores e trabalhadoras a permanecerem mais tempo no mercado 
de trabalho, a contribuírem mais com a Previdência Social sob pena de reduzirem 
drasticamente seus benefícios e estimula a informalidadedrasticamente seus benefícios, e estimula a informalidade. 

 A fórmula do fator previdenciário tem por objetivo diminuir o número de 
aposentados e o tempo de usufruto da aposentadoria, situação na qual continuará 
a cometer injustiça com aqueles/aquelas que têm menor renda pois sãoa cometer injustiça com aqueles/aquelas que têm menor renda, pois são 
justamente eles/elas que têm uma menor sobrevida.



 Apenas 50% dos trabalhadores e trabalhadoras Apenas 50% dos trabalhadores e trabalhadoras 
que recebem até 1 salário mínimo chegarão aos 
65 anos de idade, enquanto mais de 70% dos/das , q /
que recebem mais de 1 salário mínimo chegarão 
aos 65 anos de idade. 

 Essa distorção é também regional, pois a 
expectativa de vida no Nordeste é de 70,4 anos 

lem geral. 
 Já para os/as sulistas esse percentual é de mais 

d 70% t ti d id é dde 70%, uma vez que a expectativa de vida é de  
75,2 anos em geral.



NORDESTE

 Mulher - 74,1 anos
 Geral - 70,4 anos

H 66 9 Homem – 66,9 anos

SUL

 Mulher – 78,7 anos
 Geral – 75,2 anos
 Homem – 71,9 anos,

Economia feita com crueldade
De acordo com a Fundação Getúlio Vargas de 1999 a 2009 o governoDe acordo com a Fundação Getúlio Vargas, de 1999 a 2009, o governo 

economizou R$ 62 bilhões, em valores corrigidos, ao aplicar o fator 
previdenciário.



 Com a reforma da previdência e a criação do fator previdenciário, o valor 
da aposentadoria é calculado com base na média aritmética dos maiores 
salários de contribuição, corrigidos monetariamente, correspondentes a 
80% do período em que o segurado ou a segurada contribuíram para a p q g g p
Previdência, a partir de julho 1994 até a data da aposentadoria.

 Em seguida, multiplica a média encontrada pelo Fator Previdenciário (F) 
obtido em função das seguintes variáveis: idade do contribuinte noobtido em função das seguintes variáveis: idade do contribuinte no 
momento da aposentadoria (Id); expectativa de vida (Es); tempo de 
contribuição (Tc) multiplicado pela alíquota (a) no valor de 0,31, 
referente à contribuição máxima de 11% do empregado mais 20% do 
empregadorempregador.

 De acordo com os cálculos do Dieese, tomando como base os anos de 
1999 e 2006, para que um trabalhador ou trabalhadora tenha direito a 
um fator previdenciário igual a 1, isto é, que corresponda a pelo menos 
100% de sua remuneração média ele/ ela terá que ter além do tempo100% de sua remuneração média, ele/ ela terá que ter, além do tempo 
mínimo de contribuição, 35 anos para o homem (H) e 30 anos para a 
mulher (M), a seguinte idade:



Ano  - 1999
Expectativa de Vida  

68,4 anos  
Tempo ContribuiçãoTempo Contribuição 

30 (M) ou 35 (H)
Idade   Aposentadoria

59 anos

Ano  - 2006
Expectativa de Vida   

72,3 anos
Tempo de Contribuição  

30 (M) ou 35 (H)
Idade Aposentadoria

63 anos

Como se vê, em sete anos, com o aumento da expectativa de vida, a idade para 
a aposentadoria subiu quatro anos. 



 Para facilitar a imposição das reformas, os 
governos têm utilizado a tática da divisão. 
FHC t d f t t i d t FHC atacou de frente o setor privado, enquanto 
Lula atacou mais profundamente o setor público. 

 Mas, ambos atingiram todos/todas; inclusive os , g / ;
professores e professoras, não só do ensino 
superior, mas de todas as modalidades. 

 Na prática acabaram com a aposentadoria Na prática, acabaram com a aposentadoria 
especial dos professores e das professoras ao 
instituírem o tempo mínimo de 25 e 30 anos de 
contribuição vinculado à idade de 50 e 55 anoscontribuição vinculado à idade de 50 e 55 anos, 
respectivamente.



 A realização de uma nova reforma da A realização de uma nova reforma da 
Previdência é uma das exigências da base 
aliada do Governo Dilma e do grande capital, g p ,
em especial dos fundos de pensão, com o 
apoio da grande imprensa. 

l l b d d Vale lembrar que, a partir do segundo 
mandato de Lula e agora no governo Dilma, 
as reformas têm sido impostas de formaas reformas têm sido impostas de forma 
fatiada para dificultar a compreensão, a 
mobilização e a luta dos trabalhadores emobilização e a luta dos trabalhadores e 
trabalhadoras.



 Os discursos contra o fim do fator previdenciário 
são muitos! Mas o Congresso aceitou o veto de 
LulaLula. 

 As centrais sindicais governistas, que afirmam 
ser contra esse mecanismo perverso, querem 

íd l lencontrar uma saída para o Governo Dilma/Lula. 
 Em agosto de 2010 essas centrais e o Governo 

chegaram a assinar um acordo com a criação dechegaram a assinar um acordo com a criação de 
uma fórmula para substituir o fator 
previdenciário: a fórmula 85/95, que foi incluída 
num projeto de lei pelo deputado Pepe Vargasnum projeto de lei pelo deputado Pepe Vargas 
(PT/RS). 



 Quem começa a contribuir mais cedo, tem que Quem começa a contribuir mais cedo, tem que 
contribuir por mais tempo; 

 Incentiva o trabalho informal até os 25 anos de 
idade;idade; 

 Estimula as empresas a só registrarem 
empregados depois de 20/25 anos de idade; g

 Prejudica as mulheres, que também deverão 
contribuir por mais 5, 10, 15 anos; 

 É perversa para o trabalhador rural ou para quem É perversa para o trabalhador rural ou para quem 
exerce atividade insalubre ou prejudicial à saúde 
que, por condições específicas de trabalho, não 
pode trabalhar por 35 anos nestas mesmaspode trabalhar por 35 anos nestas mesmas 
atividades.





Quem  começa a trabalhar com  15 anos
Deve contribuir por 40 anos
Para se aposentar aos 55 anos (homem)

Quem começa a trabalhar com 25 anosQ ç
Deve contribuir por  35 anos
Para se aposentar aos 60 anos (homem)

Quem começa a trabalhar com  35 anos
Deve contribuir por 30 anosDeve contribuir por 30 anos
Para se aposentar aos 65 anos (homem)



 Dilma aprofundando os ataques de Lula Dilma, aprofundando os ataques de Lula, 
quer a fórmula 95/105.

 As centrais, depois das críticas que As centrais, depois das críticas que 
receberam, agora falam na fórmula 80/90, 
através da qual será garantida a 

d l daposentadoria integral apenas quando a 
soma da idade e do tempo de contribuição 
for igual a 80 para mulher e 90 parafor igual a 80, para mulher, e 90, para 
homem. Esse mecanismo mantém todas as 
perversidades do fator previdenciário e, deperversidades do fator previdenciário e, de 
igual modo, deve ser combatido.



HOMEM - Idade + tempo de contribuição = 105

Começa a trabalhar com 15 anosComeça a trabalhar com 15 anos
Deve contribuir por 40 anos
Para se aposentar aos 65 anos (homem)

Começa a trabalhar com 25 anos
Deve contribuir por 35 anos
P 70 (h )Para se aposentar aos 70 anos (homem)

Começa a trabalhar com 35 anos
Deve contribuir por  30 anos
Para se aposentar aos 75 anos (homem)



1 Aumenta a idade mínima para o1 - Aumenta a idade mínima para o 
trabalhador se aposentar. Homens só 
teriam direito a aposentadoria após 65 anos eteriam direito a aposentadoria após 65 anos e 
mulher após os 60 anos; 

2 - Aumenta em 7 anos o tempo mínimo para p p
se requerer a aposentadoria. Desse modo, as 
mulheres teriam que trabalhar pelo menos 37 

h 42 danos e os homens 42 anos para poderem 
requer a aposentadoria. 

3 Acaba com a diferença de 5 anos entre a3 - Acaba com a diferença de 5 anos entre a 
aposentadoria da mulher e do homem.



Aposentadoria especial não é privilégio corporativo! É um direito inerente àAposentadoria especial não é privilégio corporativo! É um direito inerente à 
função exercida em locais insalubres, perigosos, com produtos prejudiciais à 
saúde, com risco de vida. 
No caso da educação é sempre bom lembrar que a mesma se justifica pelas 
seguintes razões:seguintes razões: 

 Perda da voz e problemas nas cordas vocais pelo uso excessivo da voz. 
 Doenças no aparelho respiratório, causadas pelo pó de giz. 
 Doenças nas articulações do braço (ombro principalmente) pelo uso do 

quadroquadro. 
 Tenossinovite por passar muito tempo escrevendo. 
 Doenças do aparelho cardiovascular. 
 Elevado percentual de transtornos mentais.p
 Aumento dos casos da Sindrome de Burnout: estresse emocional causado 

pela falta de condições de trabalho (baixos salários, falta de recursos, de 
tempo, reuniões em excesso, número muito grande de alunos por sala de 
aula, falta de assistência, pais e mães hostis). 

A aposentadoria especial é, portanto, uma exigência para o melhor 
desempenho do trabalho e da busca por uma educação de qualidade.




