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Bolsonaro e Cláudio Castro nunca mais!                                                 

“ Gente é para brilhar não para morrer de fome....” 

Caetano Veloso 

 

02 de Outubro:  aposentadas e aposentados votam em candidat@s comprometid@s com a 

classe trabalhadora e com as pautas: em defesa dos povos originários; em defesa do SUS – 

nosso IASERJ, patrimônio das servidoras e servidores; por um piso Estadual que contemple a 

todas e todos profissionais da Educação, sem exclusão. Vergonha termos funcionários 

recebendo  abaixo do salário mínimo - parte das estatísticas do mapa da fome em nosso Estado!. 

Por CPIs nos fundos previdenciários e pelo fim dos desmatamentos!   Revogaço, já: contra a 

PEC 32 – desmonte dos serviços públicos; contra a Reforma previdenciária; contra a Reforma 

administrativa; contra a PEC do teto; contra política de abonos e sobras e contra o Novo Ensino 

Médio.  Além de que @s candidat@s precisam estar compromentid@s com a defesa dos direitos 

das idosas e idosos:  por promoção de saúde, prevenção de doenças e bem-viver  para tod@s!  

Conforme orienta o maior projeto de saúde Pública do mundo -  SUS!  “Nenhum a menos!” 

O aumento abusivo dos alimentos, do combustível, gás e da luz, somados aos reajustes pífios 

que temos recebido ao longo dos anos,  num contexto sanitário de pandemia – que ainda não 

acabou -  nos deixam em situação de grave desamparo.  Acumulamos grande perda salarial, 

situação pública e notória, ao longo de anos de desmonte dos serviços Públicos.   Respeito e 

dignidade são conquistas que precisam ser recuperadas em anos de descaso!  Basta!   

Somos aposentadas (os) que estamos nas ruas e nas redes e em todo país, há anos.  Exigimos 

respeito e dignidade para continuarmos na luta pela vida e por direitos.  Não vão nos interromper!  

Não vão nos intimidar!  Sobrevivemos e estamos fortes para construir a mudança!  Não serão 

governos de extrema- direita que irão nos amedrontar!   Somos aquelas e aqueles que nunca 

fugiram da luta e ganham cada vez mais força para mandar esses governos embora.   Melhor, 

para cadeia!   Estamos junt@s para construir o que virá!   E será lindo porque justo para a classe 

trabalhadora desse país afundado, que se levanta.  Até a vitória!   

Pelos Quilombos, pelos povos Indígenas, pelos assassinados nesses governos, pelos mortos 

pela COVID e pela Classe trabalhadora desse país! Somos aposentadas (os), nunca inativas 

(os) e sempre educadoras (es). Fora tod@s os genocidas! Resistiremos! 

 

  

file:///C:/Users/PC/Documents/Sepe%20RJ/www.seperj.org.br

