
Jornal semanal da APROPUC e da AFAPUC
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Na foto maior a concentração no vão livre do MASP; abaixo a

participação da PÙC-SP no ato



   
   
   
    
    
    
   

   
     
 
     
     
   
    
    
    
   
  
  
   
    
    
  
    
   
    
  
  
   
   

  
   
    
   
    
 




  
    
   
   
   
     
   
   
   
   
    




  
   
   
   
    
    
    
  
  
    
    
   
   
 

 
   
    
     
   
     
   
    
    
    
   
   
    


    
     
    
   
   
    

  
   
    
    
 
   
   
    
  
    
  
   
   
   
    
     
  

  
   
  
   

   
  
   
  
     
   
  
     
   
   
   


   
 
   
   
  
   
    
    
   
    
 

     
   

   
   

Acima o professor Urbano Nobre, da APROPUC  fala durante o Ato

Público; no destaque Helena Soares Borges lê a manifestação da
AFAPUC
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continua na próxima página
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Acima  o debate na Prainha sobre o SUS e o SUAS; abaixo o
Autoritarismo e a Escola Sem Partido em discussão

307/10/2019

continuação da página anterior
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Dois momentos da Semana de Economia: acima a mesa sobre

Desigualdade Social e abaixo a fala da professora Regina
Gadelha, da APROPUC na mesa sobre  o Desmanche da Edu-
cação
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Profesores e estudantes na mesa sobre Interfaces entre Tradu-
ção e Multimeios


