

 




CD DA ADUEL
Em maio passado, a ADUEL enviou a seus filiados um CD
contendo a memória radiofônica da greve de 2001/2002,
conforme programa da jornalista Patrícia Zanin da Rádio

Universidade FM. Esse CD pode ser adquirido na secretaria da
ADUEL.

ADUEL
Seção Sindical do ANDES
Sindicato Nacional



 





Beto e Cota

  

Soraia de Carvalho


2 mil exemplares


Midiograf




Evaristo Colmán

 Serviço Social


Alexandre Bonetti

Psicologia Social

 
Luis Carlos Jabur Gaziri

Ciências Fisiológicas


(43)3371 4507

(43) 3328 4549

aduel@sercomtel.com.br

web.sercomtel.com.br/aduel
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