NAS RUAS E NAS REDES...

Seja +1 com o
nosso mandato

SEJA +1

Após 3 anos de luta, nossa atuação
tem sido positiva na Câmara de Natal.
Nosso mandato é diferente e está
sempre na defesa dos interesses dos
trabalhadores(as) e da juventude,
além de combater os privilégios dos
políticos(as) e poderosos(as). Estamos
nas ruas, greves e manifestações da
classe trabalhadora. Juntos, tivemos
muitas iniciativas políticas, dentro e
fora do parlamento. Deixamos uma
marca na Câmara e na cidade. Por
isso, para fortalecer esta luta, nós
vamos precisar de todos(as) vocês.

Participe, curta e compartilhe
as ações do nosso mandato.

SEJA +1
Vereadora

Amanda Gurgel

Como posso contribuir com
o mandato da professora
Amanda Gurgel?
NAS RUAS, participe das nossas atividades!
Estamos sempre nas ruas distribuindo nossos panﬂetos e
conversando com as pessoas. Quer participar com a gente?
Mande um Whatsapp para 9 9916 3914!
Você também pode agendar uma reunião com a professora
Amanda na sua casa, trabalho ou bairro. Os “Diálogos com
Amanda Gurgel” são realizados de terça a quinta, a partir das
18h30, e também nos ﬁnais de semana. Vamos avaliar juntos o
mandato, chame os parentes e amigos. Entre em contato e marque!
Quer organizar um debate ou palestra com a presença da
vereadora Amanda? Faça como muitos professores, grêmios e
centros acadêmicos, e organize essas atividades na sua escola ou
universidade. Vamos estimular a consciência crítica dos estudantes.

NAS REDES, ﬁque conectado com a gente!
No Facebook, curta a página da vereadora Amanda Gurgel,
compartilhe as publicações e indique para seus amigos. Você
também pode receber o Boletim Eletrônico do mandato pelo
Whatsapp ou por e-mail. Cadastre-se no 9 9916 3914.
Acompanhe nosso site, ﬁque por dentro das ações
do mandato e conheça os projetos apresentados.
Acesse www.amandagurgel.com.br.
Conheça também o PSTU! www.pstu.org.br
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