
Queridxs!
Diante da aprovação da proposta do Governador Leite de retirar a exigência de escutar a população
(plebiscito) antes de promover privatizações , os movimentos popular e sindical lançaram e estão
organizando um PLEBISCITO POPULAR para ouvir o povo sobre a venda do patrimônio público e a
privatização dos serviços públicos, como abastecimento de água  (CORSAN e DMAE), energia
elétrica (CEEE), postos de saúde (concessão para hospitais e clínicas), escolas (precarização das
condições de trabalho dos professores e funcionários de escolas e ameaça de extinção da carreira
pública), etc.
O PLEBISCITO POPULAR é uma forma de conscientizar e mobilizar o povo contra a pilhagem que
o Estado sofre nos três níveis: municipal, estadual e federal.
Importante DIVULGAR, INSCREVER-SE NO DECIDIMRS e VOTAR no PLEBISCITO (de 16 a
24\10)

1. Compartilhando nas suas redes sociais (whatsapp,telegram,  facebook,
messenger,  instagram, tiktok) esta mensagem
2. Ajudando nas panfleteações que convocaremos
3. Estimulando seus parentes, amigos e colegas a participarem do
PLEBISCITO POPULAR, nos dias 16 a 24 de outubro de 2021, enviando as
orientações de como INSCREVER-SE no DECIDIMRS para poder votar

COMO AJUDAR A DIVULGAR:

COMO INSCREVER-SE:

1. Clica no link - https://decidimrs.com.br/

2. NO COMPUTADOR: clica em INSCREVER-SE na faixa superior
direita do site.
VER FOTO A SEGUIR



NO CELULAR, VER FOTO AO
LADO, CLICA NAS TRÊS
LINHAS DO MENU E E
seleciona INSCREVER-SE

No cadastro tu só precisas preencher:
-Nome;
- Apelido (ao lado do @), preenchido sem espaço. Este será o nome que
te identificará no site;
- E-mail;
- Senha e confirmação;
- Aceita os termos de serviços e confirma;
- Para sua segurança, te será enviado um e-mail de confirmação de
cadastro.
Confirma e vem participar, debater e construir no DecidimRS.
Aqui a democracia nos conecta.

COMO VOTAR:
Entre os dias 16 e 24\10, entre no link https://decidimrs.com.br/, escolha o
PROCESSO ATIVO: PLEBISCITO POPULAR SOBRE AS
PRIVATIZAÇÕES NO RS  e responda as perguntas do plebiscito:



3) Você concorda que o governador entregue o
patrimônio público sem ouvir a população?

(  ) Não
(  ) Sim

1) Energia elétrica, água, saneamento, saúde,
transporte coletivo, correios são serviços públicos
essenciais ao povo. Você concorda com a entrega
destes serviços para empresas privadas?

(  ) Não
(  ) Sim

O povo gaúcho vai opinar

2) Banrisul, Corsan, Procergs, CRM, Sulgas, Eletrobras,
Banco do Brasil, Petrobras, Caixa, Trensurb e Carris são
patrimônio público e prestam serviços essenciais ao
nosso desenvolvimento. Você concorda que este
patrimônio seja entregue para empresas privadas?

(   ) Não
(   ) Sim

A votação será híbrida

- Com urnas e cédulas impressas onde não
houver acesso à internet ou acesso
precário

- Online, através da plataforma:
decidimrs.com.br
 para votar do seu computador
 ou celular, sem sair de casa


