
ABAIXO O GOVERNO TEMER!
DERRUBAR  A REFORMA DA PREVIDÊNCIA!

REVOGAR  A REFORMA TRABALHISTA

E A TERCEIRIZAÇÃO!
RETOMAR  A GREVE GERAL!

FUNCIONÁRIO

Jornal semanal da APROPUC e da AFAPUC
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Há um aforismo de Goe-
the que diz que um bom pro-
fessor ensina a cultura sa-
bendo dosar a emoção de
fazer sorrir e de fazer chorar.
Inauguramos este seminá-
rio com a triste notícia da
morte de nosso grande filó-
sofo István Mészáros. E fize-
mos uma merecida home-
nagem a este grande pensa-
dor. Mas a homenagem de
agora é a outro grande inte-
lectual, este professor que
nos faz sorrir e chorar, que
plasma em nós o melhor do
gênero humano, um homem
do novo mundo. Nele está o
melhor do homem do Re-

nascimento, aquele indivíduo
das múltiplas capacidades
artísticas e humanas. Este
nosso homenageado não é,
contudo, um homem do pas-
sado, apesar de nosso apre-
ço ao homem do Renasci-
mento. Ele é um homem que
está aqui hoje presente co-
nosco, mas é um homem do
futuro, que nos faz ter a certe-
za da possibilidade concreta
da emancipação humana.

Este nosso mestre "ma-
gistral" tem uma capacida-
de ímpar de unir a diversi-
dade, extraindo o melhor de
todos, articulando com as di-
ferenças, assumindo na

alma as causas mais no-
bres, vivenciando-as não
somente na teoria, mas na
prática, na vida cotidiana. A
generosidade deste nosso
mestre é tão magnânima
que até mesmo na barriga
de sua mãe dividiu espaço
com sua irmã gêmea.

Este seminário é obra
deste grande homem que é
o Rago. Esta é nossa home-
nagem escrita com o senti-
mento que mais transborda
no próprio Rago: o amor.

Homenagem realizada no en-
cerramento do evento pela
Comissão organizadora.

100 ANOS DE REVOLUÇÃO RUSSA

Pragmáticas da Revolução
de 1917  Hoje

Realização APROPUC

Alguns momentos  da  semana de encerramento do Seminário
Internacional:   acima à esquerda a mesa sobre Anarquismo
e Revolução, à direita  Os Intelectuais e a  Revolução Russa,
ao lado  imagens do mini curso Arte Literatura e  Revolução,
acima a mesa que debateu também Arte e Revolução
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