
1º de Maio Unificado

Dia do 
Trabalhador
#NenhumDireitoAMenos!#NenhumDireitoAMenos!#NenhumDireitoAMenos!

Ato Cultural Ato Cultural 
e Político e Político 
Ato Cultural 
e Político 
16h na Praça Cultural 16h na Praça Cultural 
do Jardim Vitóriado Jardim Vitória
16h na Praça Cultural 
do Jardim Vitória

Em defesa da 
Aposentadoria,

Emprego e Salário
decente! 

 Grande Show  Grande Show  Grande Show 
com Artistas Regionais e 
Brinquedos para as Crianças 



Reaja ou sua 
aposentadoria acaba!

Diminui para 50% o valor da pensão por morte dos cônjuges e órfãos. 
No caso dos viúvos e viúvas, a proposta prevê 10% a mais por cada 
dependente. Quando um deles perder essa condição ou falecer, sua 
cota não será repassada aos demais dependentes. 

A idade mínima do Benefício pago a idosos em situação de 
vulnerabilidade social e econômica, passa de 65 para 70 anos. 

Neste 1º de Maio vamos lembrar os direitos adquiridos por 
trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Não podemos esquecer 
que nossas conquistas sempre foram feitas na luta coletiva e com a 
mobilização popular! 

Acaba com o regime solidário, os trabalhadores da ativa contribuem 
com a aposentadoria dos mais velhos. Cria o sistema de capitalização, 
em que cada trabalhador poupa para a própria aposentadoria. 

Cria dispositivo que aumenta a idade mínima a cada quatro anos, de 
acordo com a expectativa de vida da população.

Aumenta a Idade mínima para se aposentar que era de 62 anos para 
mulheres, e 65 anos, para os homens. Para a população do campo 
esse aumento é ainda pior: atualmente os homens se aposentam com 
60 anos e as mulheres com 55. A reforma desconhece que as 
mulheres tem até tripla jornada de trabalho. 

Aumenta o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 20 anos.

Se o trabalhador quiser receber o benefício integral, além da idade 
mínima, terá de contribuir durante pelo menos 40 anos.

A Média salarial contabilizará todos os salários e não mais os 80% dos 
mais altos, como é hoje, reduzirá ainda mais o valor da aposentadoria. 

Saiba como a Reforma da 
Previdência proposta por Bolsonaro 

vai prejudicar você!


