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 ―As condições de transporte dos escravos, suas
condições de trabalho, moradia e modo de vida são em
grande parte responsáveis por suas condições de
saúde.‖

 ―o escravo — mal alimentado, mal vestido e
maltratado — tanto no campo como na cidade, era
explorado ao máximo de suas forças, obrigado a
cumprir uma longa jornada de trabalho. ―

 ―Os proprietários só se tornavam mais cuidadosos com
seus escravos quando suas reservas diminuíam por
efeito de uma epidemia e freqüentemente os sintomas
de doenças eram desprezados como "fingimento" para
faltar ao trabalho.‖



• ―A partir da segunda metade do século XIX, com o maior controle
sobre o tráfico de escravos, nota-se uma preocupação mais consistente
dos senhores com a preservação da mão-de-obra escrava, já que a
oferta se tornara mais escassa, mas não sua demanda, o que provoca a
valorização do preço das "peças". Os proprietários procuram então
dar melhor tratamento aos escravos, sem lhes reduzir a jornada de
trabalho, numa tentativa de prolongar-lhes a vida útil.‖

• ―Apesar da saúde dos escravos ser precondição na fixação do seu
valor, soluções baratas adotadas pelos proprietários de escravos, no
fornecimento de moradia, alimentos, roupas ou remédios, fizeram
proliferar doenças entre eles. As mais comuns eram as doenças
decorrentes dos maus tratos físicos ou do trabalho fatigante.‖

• Curandeiros, quimbandeiros, feiticeiros eram chamados na ausência
dos médicos-itinerantes, que só percorriam de tempos em tempos as
fazendas.







• Jornada de 8h 

• Regulamentação do trabalho da 
mulher

• Proibição do trabalho de menores

• Seguridade social: previdência e 
aposentadoria

• Salário mínimo

• Liberdade de organização sindical



País Seguro  
Acidentes de 
Trabalho

Aposentadoria Seguro 
Desemprego

França 1808 1910 1958

Inglaterra 1897 1908

Estados Unidos 1908 1935 1935

Quebec (Canadá) 1909 1960 1940

Alemanha 1883 1927

BRASIL 1967 1967 1986



• 1919 - Sociedades de Mútuos Socorros –
Empresas privadas de seguros

• 1923 - CAPs (Caixas de Aposentadoria e 
Pensões): ferroviários, estivadores, servidores 
públicos, mineiros, 

• 1933 – Criação do IAPs (Institutos de 
Aposentadorias e Pensões): marítimos, 
comerciários, bancários, industriários, trab. 
Transporte



 1960 – Lei Orgânica da Previdência Social

 1963 - Funrural

 1966 – Criação do INPS

 1972 – incorporação das trabalhadoras 
domésticas ao INPS

 1974 – Criação do Ministério da Previdência e 
Assistência Social

 1988 – Constituição 





 Aposentadoria por idade

 Aposentadoria por invalidez

 Aposentadoria por tempo de contribuição

 Aposentadoria especial

 Auxílio-doença

 Auxilio-Doença para Empresa Convenente

 Auxílio-acidente

 Auxílio-reclusão

 Pensão por morte

 Salário-maternidade

 Salário-família

 Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)
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Existe déficit na 
Previdência Social?

Por quê?
De quanto é?

Qual a fonte destas 
informações?



Seguridade Social

Previdência Social

Assistência

SocialSaúde Pública



Princípio meritocrático
(só recebe quem contribui.

Quem contribui mais, recebe mais)

Princípio universalista

(garantia de direitos básicos para todos. 

Quem tem mais, contribui mais)

X



 Ampliação para setores desprotegidos;

 Equalização entre trabalhador rural e urbano

 Garantia de recursos

 Regulamentação do seguro-desemprego

 Piso dos benefícios vinculado ao SM.

Resultado:

Construímos a melhor previdência social

da América Latina



Previdência
Aposentadorias

(com contribuição)

Benefícios sem

ou com pequena

contribuição

Trabalhadores

assalariados com carteira

e servidores públicos

Financiamento:

Salário, empresas e

Estado

Trabalhadores

rurais e com baixos

salários

Financiamento:

impostos







 Desvios   

 Renúncias Fiscais  

 Inadimplência

 Sonegação

 Relaxamento dos instrumentos coercitivos  

 Política Econômica que privilegia o pagamento 
de juros, impede crescimento econômico e gera 
desemprego e informalidade



Crescimento da Dívida Interna Federal nos
primeiros 6 meses de 2007: R$ 182 bilhões

Esta quantia representa quase TUDO QUE FOI
GASTO COM A PREVIDÊNCIA EM 2006 (INSS E
SERVIDORES PÚBLICOS)

Prejuízo do BC de janeiro a maio de 2007:

R$ 30,7 bilhões!!!





 Acesso da União aos recursos da previdência:

 Desvio 01 (1988): recursos da Finsocial e da CSLL 
foram alocados para substituir a parte do Estado 
(Encargos Previdenciários da União);

 Desvio 02 (1993): não repasse de 15,5% da receita 
para a saúde;

 Desvio 03 (desde 1994): Desvinculação das Receitas 
da União (DRU) – 20%.



 Substituição do tempo de serviço por tempo de 
contribuição
 25 anos para mulheres e 30 para homens;

 Fator previdenciário
 Cálculo baseado na expectativa de vida que faz com que 

aqueles que se aposentem abaixo da média tenham 
benefícios menores

 Limite de idade para aposentadoria no serviço 
público
 (55 para mulheres e 60 para homens);

 Novas exigências para as aposentadorias especiais
 Não foi aprovado:

 Cobrança de inativos
 Limite de idade para aposentadoria no setor privado



Contribuição de inativos

11% do que ultrapassar R$ 
1.440,00

Teto de R$ 2.400,00 para os 
servidores públicos.

Estímulo à Previdência 
Privada



 Criação do Fórum Nacional da Previdência
 Aumento na idade para aposentadoria para 67 anos

 Fim da aposentadoria diferenciada para mulheres e 
professores

 Aumento no tempo de contribuição

 Redução na pensão por morte para 70% do valor

 Piso previdenciário desvinculado do salário mínimo













Para uma interpretação marxista da ‘previdência privada’ -

Profª. Sara Granemann – da UFRJ



 “Elevar a idade de aposentar-se regularmente, com o
aumento da longevidade – é, provavelmente, a
reforma mais importante para melhorar os aspectos
financeiros do sistema de previdência pública.

 Os impostos para o plano de aposentadoria pública
devem ser mantidos tão baixos quanto possível



 “O sistema da previdência social no Brasil enfrenta problemas
causados por déficits fiscais insustentáveis, iniqüidade e
desequilíbrios atuariais, custos de eficiência desnecessariamente
altos e falta de diversificação em virtude da baixa cobertura dos
esquemas custeados”.

 “A previdência social tem prejudicado o crescimento corrente
contribuindo para a enorme dívida pública do país e agora
ameaça a prosperidade por muitos anos no futuro na medida em
que desvia recursos que deveriam ser investidos no futuro”

 “A redução da carga fiscal e dos benefícios prometidos nos
sistemas de pensão do primeiro pilar são os outros instrumentos
para crescimento mais rápido dos fundos de pensão no Brasil.”
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Fonte: ANAPP







 México (1994-1995),

 Ásia (1997),

 Rússia (1998),

 Brasil (1999),

 Argentina (2002) e, por

 Crise Internacional (2007-?).

 ―Solução‖ para as crises:

 Uso de dinheiro público para cobrir as perdas do 
grande capital

 Na crise de iniciada em 2007: US$ 24 trilhões de 
dólares.



 Crise da dívida dos Estados

 Espanha:
 70% do PIB

 União Europeia
 76,3%

 EUA
 100% do PIB

 Reino Unido
 124% do PIB

 Grécia
 124,9% do PIB



 Grécia
 Redução em 16% dos salários do funcionalismo
 Redução em 18% das aposentadorias
 Aumento de impostos

 Espanha
 Redução de 5% dos salários do funcionalismo e 

congelamento a partir de 2011
 Congelamento das aposentadorias
 Reforma trabalhista que barateia as demissões

 Portugal
 Congelamento salarial, redução do seguro-desemprego e 

corte de investimentos públicos
 Privatização de 17 empresas



França

Grécia

Espanha



 Anulação das Reformas  da Previdência e de toda  legislação e portarias que cortaram e 
restringiram direitos

 Previdência Estatal e Pública, com sistema único para os funcionários públicos e 
trabalhadores privados,  sob controle dos trabalhadores

 Aposentadoria digna com salário integral para todos os trabalhadores, em regime de 
repartição 

 Aumenta da arrecadação:
 Acabando com a sonegação das grandes empresas 

 Acabando com as isenções fiscais de R$ 2 bilhões para entidades ―filantrópicas‖ (na verdade 
pilantrópicas, como é o caso das Universidades Privadas);

 Acabando com o desemprego, a precarização do trabalho, a informalidade – garantindo 
carteira assinada para todos;

 Aumentando  o salário mínimo e demais salários;

 Rompimento com o FMI ,  não pagamento da dívida aos banqueiros 

 Sobretaxar os verdadeiros privilegiados: os bancos e as grandes empresas

 Expropriação das grandes empresas sonegadoras da Previdência

 Extensão da aposentadoria integral para todos e uma aposentadoria digna aos atuais 
aposentados

 Governo socialista dos trabalhadores





http://www.pstu.org.br/gal2007_mai23_rj6.html
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