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Diretor se despede da FDRP em cerimônia
Evento contou com palestras, discursos e até apresentação musical no auditório da faculdade

O diretor Prof. Dr. Ignácio Maria Poveda Velasco despediu-se da FDRP em solenidade organizada pela faculdade. O cargo passa a ser ocupado pelo Prof. Dr. Umberto Celli em setembro.

EVENTO CULTURAL
Nessa quinta feira (12) aconteceu mais
um Buteco. Dessa vez, o artista homenageado foi Chico Buarque de Holanda. No Buteco do Chico os alunos
puderam explorar suas capacidades
artísticas reproduzindo os mais diversos sucessos do artista. As apresentações foram acompanhadas da presença de diversos convidados, além de
uma deliciosa comida de buteco.
SEMANA DO ADVOGADO
As inscrições da IV Semana do Advogado já começaram! As principais
atrações já estão confirmadas. Entre
os ilustres convidados teremos: o Senador Eduardo Suplicy, Tércio Sampaio Ferraz Jr., Inocêncio Mártires
Coelho, Antônio Carlos Malheiros, o
jornalista Gilberto Dimenstein, entre
outros. A semana acontecerá entre os
dias 23 e 27 de Setembro e além de

palestras que acontecerão no auditório, contará com oficinas, rodas vivas
e debates a fim de proporcionar uma
maior interação entre os participantes
e os convidados. Mais informações:
www.semanadoadvogado.com.br
DIRETORIA
No dia 29 de agosto aconteceu a despedida do ainda atual diretor Ignácio
Maria Poveda Velasco, que deixa o
cargo de Diretor da FDRP nessa sexta feira (13). Seu sucessor, finalmente
escolhido entre os eleitos para a lista
tríplice, foi o professor Dr. Umberto
Celli Júnior - que havia obtido o primeiro lugar nas votações para a lista.
O professor Celli assume na segunda
feira (16) e é atual professor associado,
membro do Departamento de Direito
Internacional na Faculdade de Direito
do Largo do São Francisco.

MARCHA DAS VADIAS
Dia 28 de setembro, sábado, às 10h,
ocorrerá, pela primeira vez em Ribeirão Preto, a Marcha das Vadias.
Liderada pela Frente Feminista de Ribeirão Preto, o movimento, além de
defender causas gerais do feminismo
moderno brasileiro, que defende não
só os direitos das mulheres, mas também luta pelos direitos das minorias
(transgêneros, por exemplo), centrase também na realidade ribeirão-pretana (que apresenta estatísticas como
a que demonstra a ocorrência de um
estupro a cada quatro horas). Mais
informações podem ser obtidas no
evento no Facebook (Marcha das Vadias Ribeirão Preto).
NOVO BLOCO
Houve uma reunião de exposição do
projeto do novo bloco, na qual foram
apresentadas as propostas do arquiteto e dadas algumas sugestões (essas
informações podem ser encontradas
no documento virtual divulgado no
evento do facebook da roda de discussões). A reunião contou com a
diretoria da faculdade e representantes dos corpos docente e discente da
faculdade - o CAAJA esteve presente. Quinta-feira (12), pela manhã, foi
feita uma roda de discussões acerca
dessa construção, para dar aos alunos
a possibilidade de expor suas opiniões
e necessidades. As ideias coletadas serão refinadas para que seja uma proposta oficial e consolidada.
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