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Adunesp apoia greve nas ETECs e FATECs

exercida pelo governo, com ameaça de corte de ponto e de substituição dos grevistas.
No dia 11/3, a entidade promoveu um ato público no Vão Livre do MASP, que recebeu participantes
de todo o estado. O presidente da Adunesp, João da Costa Chaves Júnior, compareceu ao ato e conferiu apoio
à luta dos trabalhadores.
Vinculado à Unesp desde a sua criação, o Centro Paula Souza vem sendo duramente atacado pelo
governo estadual. Desde 1996, num flagrante desrespeito à lei do vínculo, o governo deixou de pagar aos
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nesta sexta-feira, 8/8. Um dos assuntos cenOrçamento e Planejamento (CFOP) da

Fórum das Seis intensifica preparação do
ato/passeata em 14/8. É hora de montar as caravanas
O

trais foi a preparação do ato/passeata em 14/8,
Alesp, para uma reunião em 13/8, 14h,
UNESP, USP E UNICAMP
que sairá da USP, rumo ao Palácio dos Bandeicom o objetivo de discutir a situação
rantes, com o tema “Defesa da educação públidas universidades. O Cruesp também
ca e de mais recursos para as universidades”.
foi convidado. O agendamento da reuÉ imprescindível que as entidades
nião, sem dúvida, é produto da força
informem a previsão de pessoas até segundado movimento.
feira, 11/8, meio-dia, para que seja organizada
Ofício ao Cruesp
a atividade. No caso dos docentes da Unesp, os interessados
Será enviado novo ofício ao Cruesp, reivindicando
devem procurar as subseções locais, para se informar sobre o que seja agendada reunião entre as partes para o dia 15/8.
transporte. O ato será um momento importante no fortaleciPróximas reuniões do F6
mento do movimento neste início de semestre.
- Quarta-feira, 13/8, meio-dia, na Alesp, para preparar os
Reunião na CFOP
últimos detalhes da reunião na CFOP.
Conforme já divulgado às entidades, o Fórum das - Quinta-feira, 14/8, 10h, na Adusp, para preparar os últimos
Seis recebeu convite do deputado Mauro Bragato (PSDB), detalhes do ato/passeata.

