
Jornal semanal da APROPUC e da AFAPUC
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Acima a participação
da comunidade puqui-
na no ato do Largo da
Batata; ao lado a saída

da passeta rumo à Ave-
nida Paulista; abaixo a
fala do profssor Urba-
no Nobre na assembléia
conjunta e o protesto

em Lisboa
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Diretoria

Presidente: Nalcir Antonio Ferreira Junior
Vice-Presidente: Adenilson Medeiros

1º Secretário: Maria Helena Gonçalves S. Borges
2º Secretário: Flávio Luis Nogueira

1º Tesoureiro: Rodrigo Mariano Costa
2º Tesoureiro: José Aparecido Zaneti

Conselho Fiscal - titulares

Carina de Moraes Dias
Edmilson Brandão de Souza

Sandra Aparecida Barbosa Costa

Conselho Fiscal - suplentes

Cleonice Regina Oliveira Duarte
Francisco Cristóvão

Valter Aparecido Senfuegos

   
     
  
  
   
   
     
   
   
  
    

    
   

   
    
   
  
   
   
 
  
    

   


  
  
   
   
   
   
  
  
 

DATAS E LOCAIS DE VOTAÇÃO

CAMPUS HORÁRIO

Monte Alegre – Perdizes
Biblioteca Central – Térreo
06 de junho – das 11 às 19h
07 de junho – das 09 às 14h

DERDIC
06 de junho

das 12h30 às 14h
Urna Itinerante

Consolação
06 de junho

das 15 às 17h
Urna Itinerante

Clínica Psicológica
06 de junho

 das 15h30 às 16h30
Urna Itinerante

Marquês de Paranaguá
Sala do Expediente da

Direção da FCET
06 de junho – das 10 às 17h

Santana

Sorocaba

06 de junho
das 20 às 21h

Urna Itinerante

06 de junho – das 06 às 19h30
07 de junho – das 07 às 12h
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Alguns momentos do
Salão do Livro Políti-
co: Acima a feira de
livros; ao centro o de-
bate de abertura e a
mesa sobre educação;
ao lado a discussão
sobre previdência.
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