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                   Mahatma Gandhi

"Só engrandeceremos nosso
direito à vida, cumprindo nosso
dever de cidadão do mundo."

A Diretoria.

É  GREVE  PORQUE  É  GRAVE!

SENERGISUL - HÁ 78 ANOS AO LADO DA CATEGORIA ELETRICITÁRIA!

Os trabalhadores brasileiros decidiram parar dia 14 de junho, numa demonstração de que

não estão dispostos a ver seus direitos serem retirados por um governo que, em cada atitude,

reafirma seu compromisso com uma minoria: empresários, banqueiros, o agronegócio, setores

mais privilegiados.

É inadmissível assistir de braços cruzados e não protestar, o perdão de dívidas gigantes,

onde os valores deixados de cobrar, resolveriam muitos problemas que afligem os brasileiros,

como educação, saúde e segurança.

O governo já perdoou R$ 27 bilhões de bancos privados em 2017, referentes a impostos

e contribuição social, e quer mexer na aposentadoria de assalariados brasileiros. Na verdade,

quer tirar de quem ganha menos para cobrir esses benefícios dados aos poderosos.

A Categoria Eletricitária tem muito a perder com a proposta da Reforma da Previdência,

que propõe acabar com a aposentadoria especial.

É uma greve de 1 (um) dia. Vamos participar, junto com todos os trabalhadores, das

manifestações que irão ocorrer em cada município.

Todas as categorias vão se manifestar, dando uma resposta aos deputados e ao governo;

não mexam em direitos do povo, que foram conquistados com lutas e sacrifícios.

Greve se faz nas ruas, protestando pacificamente, com bandeiras, camisetas, faixas,

cantando palavras de ordem; jamais causando estrago a patrimônio, provocando brigas. Nossa

manifestação é legítima e tem o apoio da sociedade. É sobre a Reforma da Previdência, um

assunto que interessa a todos, aposentados e ativos, pois trata do futuro das pessoas.

Dia 14 é nossa oportunidade de marcar presença e reafirmar disposição em lutar por dias

melhores, unidos a todos os brasileiros.


