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Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs

Não é hora de deixar a luta
O que conseguimos até o momento não está à altura do movimento grevista e da
universidade que queremos. Não continuar a greve é aceitar o rebaixamento do salário e o
sucateamento da Universidade Pública.

TODOS AO ATO-PASSEATA EM 14/8,
RUMO AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES!

