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Com Lula, o salário mínimo valorizou 74%, com 
aumento real para os trabalhadores. Antes de Lula, o 
salário mínimo valia menos de 100 dólares, ao final do 
governo, o salário era cerca de 300 dólares. 

Lula manterá o aumento real do salário mínimo (acima 
da inflação);

Aposentados: Lula vai manter o reajuste das 
aposentadorias, com ganho real;

-Entre 2003 e 2015, foram gerados 20 milhões de 
postos formais de emprego;

Lula vai isentar do Imposto de Renda quem ganha até 
R$ 5 mil;

Bolsa Família: Lula vai pagar R$ 600, mais R$ 150 por 
criança até 6 anos;

Lula retomará o programa MINHA CASA, MINHA VIDA 
para dar um lar às famílias e gerar emprego na 
construção civil.

Lula vai recuperar o emprego, fortalecendo a indústria 
do Rio de Janeiro;

Na época de Lula, o Brasil saiu do mapa da fome, de 
acordo com a ONU. Entre 2002 e 2013, caiu em 82% a 
p o p u l a ç ã o  d e  b r a s i l e i r o s  e m  s i t u a ç ã o  d e  
subalimentação. 

Lula criou 181 campi universitários e 18 universidades 
federais. O número de matrículas duplicou, de 2003 a 
2014: de 505 mil para 932 mil. O número de 
professores universitários da rede federal também 
aumentou no período, de 40,5 mil para 75,2 mil.

Lula vai fortalecer o Estado, com a defesa das estatais;

Aos trabalhadores e trabalhadoras do saneamento e meio ambiente

Momento decisivo para definir o rumo do país
É nossa obrigação mostrar a importância do voto de cada trabalhador

Do outro lado, está quem defende os patrões, os grande empresários, os banqueiros, o 
grande latifúndio e os privatistas, que é o governo Bolsonaro.

Nesta eleição, está muito claro os dois campos em disputa.

Lula já governou defendendo os interesses dos trabalhadores.

Para o trabalhador só tem um lado: 
Veja as conquistas para os trabalhadores Lula

•

•

•

•

•

•

•

Bolsonaro quer acabar com dedução de 
despesas médicas e educacionais no Imposto 
de Renda. Com isso, o trabalhador vai pagar 
mais impostos;

O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer 
retirar: o Fundo de Garantia (FGTS), o 13º 
salário e acabar com as férias remuneradas;

D e s e m p r e g o  c h e g o u  a  1 2 , 4 % ,  
representando cerca de 13,1 milhões;

A cesta básica teve aumento de 72%;

 Hoje o país tem cerca de 33 milhões sem ter o 
que comer.

Bolsonaro já disse que não reajustará as 
aposentadorias e o salário mínimo de acordo 
com a inflação, gerando perdas reais, 
reduzindo o valor da aposentadoria em 25%;

Aumento da terceirização nas empresas, 
cortando vários direitos trabalhistas;

Veja as derrotas dos trabalhadores
impostas pelo governo Bolsonaro

Bolsonaro prejudicou os trabalhadores na 
Reforma da Previdência de 2019:

•

• 

•

•

Elevação da idade mínima para se aposentar 
(65 anos para homens e 62 anos para 
mulheres);

Acabou com a aposentadoria por tempo de 
contribuição;

Bolsonaro obriga as mulheres a se 
aposentarem com, no mínimo, 62 anos de 
idade;

Trabalho aos sábados e domingos sem 
adicional;
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Presidente Bolsonaro: o maior responsável pela privatização da Cedae

Os cedaeanos precisam dar a resposta nas urnas, votando em Lula

30/01/21 - Bolsonaro entregando a Cedae

Todos os cedaeanos viram nos meios de comunicação o leilão 

da Cedae pública,

 

entregando nossa maior riqueza que é a água. 
Em função disso, já estamos passando por condições 

desastrosas: perdemos mais de dois mil trabalhadores, a maioria 
pelo PDV (com direitos reduzidos), e já estamos assistindo o 
reajuste das tarifas e, em breve, teremos a cobrança nas 
comunidades, entre outros problemas.

 no dia 30 de abril de 2021, onde o 
presidente Bolsonaro comandou a venda da companhia,

Não resta dúvida que a alternativa é eleger Lula, no 
próximo dia 30 de outubro. E com isso, lutar para  garantir 
o que restou da Cedae e fortalecer o saneamento público.

O principal objetivo é a universalização do saneamento. 
Com certeza, somente uma empresa pública pode garantir 
o serviço de qualidade para toda a população.

Lula já mostrou seu compromisso em nossa defesa, com 
a visita feita ao Guandu em 2017. Nesta ocasião, ele recebeu 
a carta do Sintsama-RJ, entregue em nome dos 
trabalhadores do saneamento, em defesa da Cedae pública 
e estatal.

Por isso, eleger Lula é importante para toda a categoria

Caso Bolsonaro seja eleito com certeza, 

entre outras, e o pior de tudo: 

além de privatizar o restante da companhia, vamos 
assistir a privatização de empresas estratégicas: Furnas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, 
Petrobrás, a entrega do SUS para os planos de saúde privados.

Vimos recentemente o caso Roberto Jefferson atirando na Polícia Federal, violência contra as mulheres, ataques à 
imprensa e ao judiciário, aos sindicatos, entre outros. Como também aos negros e moradores de comunidades e 
pessoas de baixa renda. Esse governo Bolsonaro não unifica o país, por isso vamos eleger Lula presidente.

Incentivo à violência: outra característica deste governo

A diretoria do

Sintsama-RJ 

com Lula em defesa dos 

direitos dos trabalhadores

e trabalhadoras do 

saneamento e meio 

ambiente do

Rio de Janeiro
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