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FDRP recebe evento com grandes convidados
ASemana do Advogado chega em sua quarta edição com diferenciais e conteúdo de qualidade
não cumpriu as medidas de
despoluição determinadas
pela CETESB, como a instalação de sistemas de extração
de gases dos prédios. Alunos
e professores marcaram uma
reunião com a CETESB para
quarta-feira, 18/09, mas, um
dia antes, ela foi cancelada. A
CETESB diz que vai esperar
até que se resolva a situação
política do campus para reunir-se com os corpos discente
e docente.

já estão acontecendo entre as aulas
nos corredores da faculdade e podem
também ser realizadas diretamente
na sala do CAAJA. O Evento contará
com a presença de ilustres convidados
para falar de temas relevantes, como
Eduardo Suplicy, Tércio Sampaio Ferraz Jr., Inocêncio Mártires Coelho,
Gilberto Dimenstein, Antônio Carlos
Malheiros e Kátia Boulos, por exemplo. Além de palestras, os inscritos
poderão participar de oficinas e rodas
vivas, que acontecem em vários ambientes da faculdade e são interligadas
pelo tema “O Estado que queremos”,
diferenciais deste ano. As inscrições
custam R$ 50 para sócio colaborador,
R$ 60 para estudantes e R$ 100 para
profissionais e público geral. Bolsistas
PAPFE têm desconto. Mais informações, programação completa e detalhes: semanadoadvogado.com.br

BOICOTE
O Centro Acadêmico de Relações Internacionais da PUC
-SP criou uma página na internet pedindo doações para
que seja possível organizar a
Auditório da FDRP será o palco principal das atividades
XI Semana de Relações Interda IV Semana do Advogado. Além deste, outros espaços da
nacionais. O motivo é o corte
faculdade também serão aproveitados
dos repasses que antes eram AUXÍLIO
GREVE
feitos de parte da arrecadação com as Em razão da chuva e fortes ventos que
Desde o dia 10/09, terça-feira, alunos mensalidades ao Centro Acadêmico. atingiram Ribeirão Preto e região nos
e professores da USP Leste estão em Tal atitude, notoriamente um boicote últimos dias, o NAJURP (Núcleo de
greve. O estopim da greve foi o fato de da diretoria, é uma forma de represá- Assessoria Jurídica Popular) iniciou
a Companhia de Tecnologia de Sane- lia aos Centros Acadêmicos da PUC uma campanha a fim de arrecadar
amento Ambiental (CETESB) ter au- que foram contra a posse antidemo- donativos como alimentos, produtos
tuado a unidade por apresentar níveis crática da atual diretora Anna Cintra de higiene pessoal, roupas e dinheiro
alarmantes de poluição no solo – a – que, no período de sua candidatura, para o acampamento Alexandra Koconcentração de gás metano, altamen- havia se comprometido a não assumir lontai do MST. A situação dos acamte inflamável, no solo, por exemplo, o cargo caso não fosse a primeira co- pados é precária devido à destruição
era muito elevada. As reivindicações locada das eleições de que participou. dos barracos em que vivem. As doasão o cumprimento das exigências
ções podem ser feitas às caixas que
ambientais e a saída do atual diretor SEMANA DO ADVOGADO
estão localizadas próximas à cantina
da unidade, José Jorge Boueri Filho Entre 23 e 27 de setembro acontece na da FDRP ou entregues diretamente na
– esta última porque o diretor foi res- FDRP a “IV Semana do Advogado - o sala do NAJURP.
ponsável pelo despejo de terra conta- Estado que queremos”. As inscrições
minada na região da USP, em 2011, e
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