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EM QUEM VOTAR?
No cenário em que
vivemos, seria muita
ousadia dar uma reposta
simples e apontar um
nome, antes, é nosso
dever - enquanto direção
do Sindicato dos
Metalúrgicos - LEMBRAR
a categoria e familiares
que trabalhador
consciente NÃO vota em

pessoas ou partidos
políticos que votaram
contra a classe trabalhadora ao aprovar a
Reforma Trabalhista e a
Terceirização. Este grupo
de Senadores, Deputados
e partidos políticos ainda
estão rmes no propósito
de fazer a Reforma
Previdenciária, prejudi-

cando ainda mais os
trabalhadores e a população mais pobre deste
país. PORTANTO, não
vamos ajudar a eleger
candidato a Presidente,
Governador, Senadores
ou Deputados Federais ou
Estaduais que retiraram
ou buscam retirar nossos
direitos. Fique Atento!

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO
No Estado de São Paulo, foram 51
deputados, de um total de 70, mais 3
senadores, que votaram a favor da
reforma trabalhista e da terceirização e
que ajudaram a destruir nossos direitos
e sonhos. O que compromete o nosso

futuro, assim como o das gerações que
estão por vir. Reelegê-los é permitir que
continuem golpeando a cidadania
social, a democracia, os interesses do
povo e da nação.
MUDAR É PRECISO!

CONVITE
Venha comemorar o 5º aniversário do CLUBE de CAMPO e o DIA das CRIANÇAS.

DIA DAS CRIANÇAS
12 DE OUTUBRO DE 2018 - DAS 15 ÀS 21 HORAS

LOCAL: CLUBE DE CAMPO
• BRINQUEDOS INFLÁVEIS
• MÚSICA AO VIVO

• DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE
• PARA AS CRIANÇAS

• PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
COM PREÇOS POPULARES

Neste ano, você associado não receberá os convites, pois nesta Festa, você poderá
levar sua família, seus amigos e parentes, sem taxa de entrada. Aproveite para curtir
essa data especial num ambiente agradável, preparado especialmente para você e
seus convidados!
Participe com sua família dessa linda festa!!!

