
Jornal semanal da APROPUC e da AFAPUC

 

 
  
 
  
  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
  
 
 
 
 

 
  





    
  
  
  
    
 
    
    
   
   
  

   
    
    
    
    
     
   
    
   
 
   
    

   
   
     
   
   
  
   
    
   
    

    
   
   
   
   


   
   
   
    

  
  
 

  
   
  
 
  
  
   
  
  
  


  
  
 
   
  
         
          
  
 
  
  
   
  
 
  

    
  
   
 


 

     
  
    

  
   

  

Professores e assistententes sociais na mesa do ato político.
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Os artigos publicados
nesta sessão são de in-
teira responsabilidade
de seus autores, não re-
fletindo necessariamen-
te a opinião da APRO-
PUC e AFAPUC.
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