
VITÓRIA HISTÓRICA DOS TRABALHADORES 
SENADO APROVA FIM DO FATOR PREVIDENCIÁRIO 

E REAJUSTE 7.72 % PARA OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
 

AGORA É A VEZ DE LULA 

      Os trabalhadores brasileiros obtiveram uma vitória histórica no Senado Federal. 
Foi um dia memorável que será lembrado por gerações. Por unanimidade, os 
Senadores aprovaram o PLV 02/10, que reajusta em 7,72% as aposentadorias e 
pensões acima de um salário mínimo, além de extinguir o Fator Previdenciário. A 
matéria foi aprovada sem qualquer alteração, com isso, o PLV não precisará retornar à 
Câmara.  

      Pressionada pelos aposentados e pensionistas, a liderança governista foi obrigada 
a ceder, mantendo no texto na íntegra, inclusive o fim do famigerado Fator 
Previdenciário, que diminui significativamente os proventos dos aposentados. Agora a 
matéria segue para sanção ou veto presidencial.  

     O governo já acenou claramente com a intenção de vetar os textos aprovados, 
afirmando que tentará reverter a decisão que aprovou a concessão de reajuste de 
7,72% para aposentados que ganham mais que um salário mínimo e o fim do fator 
previdenciário.  
Segundo contas do próprio governo, o fim do fator previdenciário poderá gerar um 
impacto orçamentário anual de cerca de R$ 4 bilhões. E, por esse motivo, ontem,o 
líder do governo, Senador Romero Jucá já afirmou que o presidente Lula irá vetar o 
fim do fator previdenciário. “Na questão do fator previdenciário já está garantido o 
veto”, afirmou Jucá.  

      Companheiros! Se o Presidente Lula vetar o texto aprovado no Senado estará 
punindo mais de 8,4 milhões de aposentados e outros milhões de trabalhadores 
vítimas do fator previdenciário.  

Agora, que já está vencida a etapa no Senado Federal, devemos concentrar nossas 
forças pressionando o Presidente Lula a sancionar o texto aprovado.  
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