Natal e Ano Novo são momentos em que fazemos uma avaliação dos nossos atos ao longo do
tempo.
Olhamos para o passado e observamos acontecimentos que nos alegram ou nos entristecem.
A ADPPUCRS também está vivendo este momento. Quando a atual gestão assumiu a diretoria
executiva da Associação, muitas ideias surgiram. Algumas vingaram porque encontraram um
terreno fértil e outras estão suspensas pois precisam de mais condições para se estabelecerem.
Os resultados de nossas atividades podem ser conferidos a seguir:
•
•
•

•
•
•
•

•

•

site – remodelado para facilitar a divulgação junto aos associados e públicos diversos.
convênios – disponibilizados no site para consulta dos associados. Houve uma
negociação com a UNIMED visando um convênio de saúde a um preço acessível.
projetos – planejados conforme a demanda. Foi elaborado o projeto ‘Aposentado Social’
com a finalidade de um acolhimento aos docentes que se desligam da universidade,
envolvendo também a possibilidade de inclusão da UNIMED para o uso de exprofessores da PUCRS.
estatuto – alterado para se adequar ao novo momento organizacional da ADPPUCRS na
universidade.
atendimento jurídico – oferecido pelo professor Roque Bregalda na sede da ADPPUCRS,
nas quintas-feiras, das 11h às 13h.
atendimento do presidente - oferecido pelo professor Adroaldo Lazzarotto na sede da
ADPPUCRS, nas sextas-feiras, das 14h às 15h.
eventos sociais e institucionais – organizados pela diretoria com cada vez mais
participantes. Ocorreram eventos comemorativos aos aniversariantes de cada trimestre
e a Festa dos 40 anos da ADPPUCRS, em novembro, com a presença dos muitos
associados.
viagens e passeios – planejada uma viagem ao Egito, que foi o primeiro destino
escolhido. Como poucos se inscreveram, alteramos o passeio de barco no Rio Nilo,
inicialmente, para o Rio Guaíba. Foi um sucesso de público o encontro que aconteceu
em setembro, envolvendo o passeio de barco e o almoço no restaurante Colônia de
Pescadores Z5, na Ilha da Pintada, pois muitos associados e seus familiares participaram
da aventura em um dia ensolarado. As fotos estão registradas no site. Em 2020, outros
passeios para locais próximos serão organizados.
cursos e palestras – levantadas algumas temáticas de interesse aos docentes, que ainda
não foram implantadas por questões operacionais. Em 2020, a ADPPUCRS irá oferecer
cursos e palestras ministradas por professores que se mostrarem disponíveis para tal
atividade. Aproveitamos a ocasião para solicitar aos docentes interessados nesta
atividade que nos enviem propostas de cursos e palestras a serem ministradas no
próximo ano.

Após o relato das atividades da Associação, desejamos um Natal com muito amor e que em 2020
todos nós possamos interagir mais.
É o tempo das pessoas em um momento especial!
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