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Em assembleia (14.03) os trabalhadores 
aprovaram paralisação das atividades por 
24h  a partir da 0h do dia 15.03. A Distri-
buição Domiciliar Alternada (DDA), CDD 
Virtual, péssimas condições de trabalho 
e cobranças da mensalidade no plano 
de saúde foram alguns dos motivos que 
levaram os trabalhadores cruzarem  os 
braços em adesão ao Dia Nacional de 
luta promovido pelas centrais sindicais. 

O enfrentamento foi deliberado na 40ª 
Plenária Nacional da FENTECT, realiza-
da nos dias 26 e 27 de janeiro. 

Para o diretor da pasta dos aposen-
tados, Elson Cerqueira, a data marcou a 
luta de classe contra as Reformas tra-
balhista e da Previdência. “Esse é o mo-
mento de unirmos força para barramos 
à retirada de direitos. A proposta apre-
sentada pelo governo não vai resolver 

o problema do país, e para nós Ecetistas 
a pancada é maior, visto que o mesmo 
governo quer impor um plano de saúde 
que não podemos pagar agora, imagine 
se tivermos de trabalhar pelo menos 49 
anos para se aposentar”, ressalta Elson. 

Carteiros, atendentes, OTT’s na ca-
pital e interior da Bahia aderiram ao 
movimento, cerca de 83% do efetivo 
paralisaram as atividades. 

Dia Nacional de Luta
Trabalhadores da Bahia param suas atividades por 24h

Assembleia Salvador

Salvador

Paratinga

Salvador

Itabuna

Alagoinhas

Juazeiro

Salvador

Feira de Santana

Barreiras

Porto Seguro

Salvador

Itaberaba

Brumado

Teixeira de FreitasVitória da Conquista



Com a nova regra, o 
tempo para ter direito à 

aposentadoria integral 

aumentará em quase 20 anos.

Em 2016, o Brasil viveu uma das maiores 
crises político-econômicas de toda a sua 
história. Decorrente da tensão política 
provocada pela quarta derrota suces-
siva do PSDB nas urnas, o golpe parla-
mentar foi o único atalho encontrado 
para impor o retrocesso aos brasileiros. 

Desde que Michel Temer assumiu o 
governo, suas propostas visaram ape-
nas destruir conquistas históricas dos 
mais pobres. Dentre elas encontra-se 
a previdência social e o direito à apo-
sentadoria. Lembrando que ele se apo-
sentou aos 55 anos com um salário de 
mais de 30 mil reais, e quer que todos 
contribuam durante 49 anos e tenham 
idade mínima de 65 anos, seja homem 
ou mulher.  
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A reforma altera 
de 35 para 49 
anos o tempo  
de contribuição 
e tempo mínimo 
para requerer o 
benefício salta 
para 65 anos

Aposentado aos 55 anos com valor 
integral, Temer defende aposentadoria 
do trabalhador aos 76 anos

Dez motivos para lutar CONTRA a Reforma da Previdência

Com aprovação do Projeto de Lei 
– PL 55 - que congela investimentos 
em saúde, educação e segurança por 
20 anos. Mas não acabou. O governo 

pede agilidade na aprovação de outra 
proposta igualmente danosa ao traba-
lhador – a reforma trabalhista. Neste 
caso, a jornada diária corre risco de au-
mentar de 8 para  10 horas diárias com 
diminuição do tempo das refeições. O 
objetivo é acabar com os sindicatos e 
garantir que as empresas possam fazer 
mais pressão sobre os trabalhadores.  

 Sem levar em consideração a dupla 
jornada diária feminina, Temer preten-
de ainda igualar o tempo de contribui-
ção das mulheres ao dos homens. E 
para atingir seus objetivos, desinfor-
ma, mente e manipula os brasileiros, 
através da ‘grande mídia’ (Globo, Veja, 
Record, Band, SBT, etc). Analise e tire 
suas próprias conclusões:

A idade mínima de 
aposentadoria passará para 65 

anos, para homens e mulheres. 

O tempo de contribuição 

para aposentadoria integral, 

que corresponde a 100% do 

benefício de direito de cada 

trabalhador, será de 49 anos.

O prazo mínimo de 
contribuição será elevado de 15 

para 25 anos.

Cada vez que os dados do 

IBGE mostrarem aumento 

de um ano na expectativa de 

sobrevida do brasileiro a partir 

dos 60 anos, a idade mínima da 

aposentadoria subirá um ano.

A regra também valerá para 

o trabalhador rural, que 

normalmente tem jornadas 

mais extenuantes e pesadas 

que o trabalhador urbano.

A nova regra, ao igualar o 

tempo de aposentadoria 

para homens e mulheres, 

desconsidera a realidade das 

trabalhadoras brasileiras, que 

geralmente acumulam duplas 

ou triplas jornadas de trabalho.

Nas pensões por morte, o 

valor pago à viúva ou viúvo 

passará a ser de 50% do valor 

do benefício recebido pelo 

contribuinte que morreu, com 

um adicional de 10% para cada 

dependente do casal.       

Para se aposentar 
integralmente na idade mínima 

de 65 anos, o trabalhador terá 

que ter começado a trabalhar, 

formalmente, aos 16 anos.

Já aqueles que ficaram longos 

períodos sem trabalho 

formal só poderão receber 

a aposentadoria integral se 

trabalharem até os 80 anos de 

idade ou mais.
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