
Entidades relembram
cem anos de· Engels

Nste dia 5 de agosto socialismocientífico.colocan- leste europeu se recoloca a
fazexatamentecemanosque do-onãosimplesmentecomo importância do reexame da
morreu um dos maiores teó- devaneiodealgunssonhado- obra de Marx e Engels, na
ricos do marxismo contem- res, masdentrodeumcontex- medida em que Q que eles
porâneo, Friedrich Engels, tosocialondeosocialismoapa- almejavam se distanciou da-
que juntamente com Marx rece como fruto do desenvol- quilo que eftivamente acon-
plantou os alicérces daquela vimento dasforçasprodutivas teceu no século XX. Sem
que seria uma das mais de uma sociedade. perder de vista as diferenças
transformadoras correntes A primeira publicação as- entre Marx e Engels, impor-
políticas da atualidade. sinada pelos dois foi "A Sa- ta ressaltar nos estudos de

Neste sentido a grada Família ou a crítica da Engels a crítica às estruturas
APROPUC, a AFAPUC, o crítica crítica", onde Marx e do capital, os estudos do coti-
CACS, o CAE, o Núcleo de Engels, tecem um comentá- dianodaslutasdaclasseoperá-
História do Trabalho/pUC, rioextremamente irônicoaos riae o seu papel na destruição
Grupo de Estudos de Gêne-. irmãos Bauer e seus discípu- do Estado. Como ele escrevia
ro da Faculdade de Serviço los, que praticavam uma crí- : "Querem saber o que é a
Sociale oNúcleo de Estudos tica política extremamente ditadura do proletariado?Mi-
d'O Capital irão promover idealista. Depois disso sur- rem-se na Comuna de Paris." .
entre os dias 15 e 25 deste gem a "Ideologia Alemã" e
mês uma série de debates e uma outra obra fundamental
palestras tendo como pano para o desenvolvimento do
de fundo a obra de Engels e a socialismo, "O Manifesto do
atualidade doMarxismo (veja Partido Comunista", publi-
a programação da semana na cado em 1848.
página ao lado). Apósamorte de KarlMarx,

Engels cuidará de redigir e
publicar os tomos 11e 111 de
"O Capital" ,que Marx havia •
deixado apenas rascunhados.
O trabalho empreendido por
Engels foi de tal monta que
alguns marxistas costumam
atribuir-lhe uma parceria na
principal obra da literatura
marxista.

Importância de
Engels

Ao falarmos em marxismo
aprimeira figura que nos vem
à mente é a de Karl Marx,
muitas vezes esquecendo-
nos de que grande parte da
obra do revolucionário pen-
sador alemão foi elaborada
juntamente com Friedrich
Engels.

Em 1844, após conhece-
rem-se em Paris, Marx e
Engels começam a escrever
juntos e, pela primeira vez
formulam as bases para um
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Para Antonio Rago Filho,
professor do Deparatamento
de História e um dos
organizadores do evento,
"num momento de crise do
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PÓS-GRADUAÇÃO

APG marca presença
em eventos nacionais
Será realizado na U niversida-
de Federal de Viçosa, Minas
Gerais, entre os dias 17 e 20
deste mês, o X Congresso Na-
cional de Pós-Graduandos,
com o tema central "A pós-gra-
duação e as desigualdades re-
gionais". Segundo a Associa-
ção Nacional dos Pós-
Graduandos (ANPG), existem
mais de 60 mil estudantes nos
1770 cursos de mestrado e
doutorado em todo o país.
A Associação dos Pós-
Graduandos da PUC (APG) irá
participar do X Congresso com
uma delegação de no mínimo
10 e no máximo 18 estudan-
tes. A APG está convocando
todos os pós-graduandos da
universidade para a assem-
bléia a ser realizada dia 14 de
agosto, às 17hOO,para a esco-
lha dos delegados que irão re-
presentar a PUC. As despesas
com transporte e hospedagem
ficarão por conta da associação.

Presença na SBPC

A APG foi signatária da Carta
de São Luiz, documento di-
vulgado na 47a Reunião Anu-
al da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência
(SBPC). Neste manifesto, di-
versas entidades nacionais li-
gadas ao ensino superior repu-
diam o projeto de privatização
das universidades públicas
proposto pelo governo
neoliberal de FHC. O propó-
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sito de Bresser Pereira, minis-
tro da Administração e Refor-
ma do Estado é o de extinguir
a universidade pública transfor-
mando-as em organizações so-
ciais públicas não-estatais, de
caráter privado.
O documento defende, entre
outros, o caráter público das
instituições públicas de ensino

superior, como dever do Esta-
do e direito do cidadão; o ensi-
no público, gratuito e de qua-
lidade como direito de cidada-
nia e fator de desenvolvimen-
to do país. Defende também
um projeto de Leis de Diretri-
zes e Bases (LDB) construído
com democracia e com a parti-
cipação da sociedade civil.
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I RESTAURANTE

Kilo sobe. mas bandejão
mantém o preço

Quem frequenta o
Boulevard puc e come re-
feição por kilo, já deve ter
notado que o preço subiu
para R$ 8,00. Segundo a
professora Vera Neves, da
vice-reitoria administrati-
va, o aumento deveu-se à
situação de prejuízo em
que o restaurante se en-
contrava. O atual gerente
alega que o bandejão vem
sistematicamente deixan-
do seu orçamento no ver-
melho e que, sem um au-
mento nos preços a opera-

SC>AC>CABA

fi FfiPOC
investe·

no esporte
Boleiros daPaulicéia, tremei!

AAFAPUC de Sorocaba acaba
de montar um time de futebol
de salão que promete arrasar
com seus adversários. O pri-
meiro confronto já está marca-
do para o próximo dia 18 de
agosto contra o time da Jonhson
& Johnson, em Campinas.

Fica a sugestão da Editoria
de Esportes do PUOviva para
um desafio entre o pessoal de
Sorocaba e a portentosa sele-
ção das peladas de sábado na
Barra Funda.

ção do restaurante ficaria
complicada. Assim, após
uma pesquisa feita nos
restaurantes da região,
decidiu-se aumentar o
preço da refeição por kilo
em cerca de 23%, fican-
do o preço já a partir
deste mês em 8 reais.

Para a professora Vera,
porém, o preço do
bandeijão deverá perma-
necer inalterado, sódeven-
do sofrer alterações se a
Comissão de Fiscalização
do Restaurante detectar a
necessidade de aumentar a
diversidade de pratosofere-
cidos, o que acarretaria em
novos custos.

SALÁAIC>

Pagamento
volta ao 5!!

dia útil
A partir deste mês professo-

res e funcionários vão ficar com
saldo negativo alguns dias a
menos. É que a partir de agosto
começa a valer uma das cláusu-
las firmadas no acordo interno
que prevê a volta do pagamen-
to mensal para o quinto dia útil
do mês e não mais no dia 8
como vinha até agora sendo
praticado pela Reitoria.
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Estudo analisa relações entre
empresários e operários

A tese "Trama e Po- três partes. Aprimeira, de- dos e jura, que na época
der - Um Estudo sobre as nominada Trama e era a maior indústria textil
Indústrias Paulistas de Sa- Urdume, analisa as carac- do país e oitava do mun-
caria para o Café - 1888 a terísticas gerais desse tipo do, era homem de grande
1934", da professora do de indústria. A segunda, influência e conhecido
Departamento de Histó- Trama e Conflito, aborda como o "bom patrão".
ria da PUC, Maria Izilda os conflitos e t.ensões en- Exercia uma política
de Matos, foi recente- tra patrões e operários. Na paternalista: ao mesmo
mente publicada em livro. parte final, Trama e Poder, tempo em que criou vilas

O doutorado foi defen- há uma reconstituição dos operárias, creches e redu-
dido na Universidade de confrontos de diversos se- ziu a jornada de trabalho,
São Paulo em 1991 e ga- tores - industrial, comerei- explorava,por exemplo, as
nhou o Primeiro Concurso al, agrícolae o Estado - em costureiras domiciliares,
de TesesAcadêmicaspromo- torno das questões que fazendo-as costurarem ma-
vida pela ConfederaçãoNa- envolvem as sacarias. nualmente nas suas casas,
cional de Indústrias (CNI/ Para analisar as relações em tempo recorde, cente-
SESI).O prêmio foi a publi- entre burguesia e operari- nas de sacos.
cação do trabalhoem livro. ado, a autora destaca o O trabalho inova ao

A tese procura recuperar principal empresário do apresentar uma docu-
o processo de industrializa- ramo, Jorge Street. Dono mentação ampla e inédi-
ção, revelando sua forma da Cia Nacional de Teci- ta. Sua principal contri-
de construção em umcon- p-----------'" buição acadêmica, segun-
texto de luta entre diver- Banca do a própria au tara, é
sos setores sociais. Para Examinadora mesclar as visões dos ope-
isso, utiliza-se das rela- Jorge Jobson da Andrade rários e dos setores em-
ções entre a burguesia e Arruda (orientador - USP) presariais para explicar

Leda Maria Pereira Ro-a operariado e privilegia suas relações. Mariadrigues (PUC)
como foco de análise as Angela Castro Gomes (UFF) Izilda não mostra somen-
polêmicas industriais de Maria Inês Borges Pinto (USP) te a ótica de uma dessas
sacarias para o café. EniMesquita Samara (USP) classes, ela expõe os dois

O trabalho se divide em •• •• lados da moeda.
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A comissão tem prati- unidades da
que estuda as c a m e n te PUCao texto
mudanças a pronto um inicialdopro-
seremintrodu- texto final jeto. A deci-
zidas no con- de suaspro- são fina I
trato de tra- postas.A re- cabe agora
balhodospro- dação le- ao Consun
fessorescontl- vouemcon- que na sua
nuou traba- sideração pró x i m a
Ihando bra- as várias reunião de-
vamente nes- propostas verá anali-
tes últimos apresenta- sar o docu-
meses, e já das pelas mento.
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PUBLICAÇOES DO JORNALISMO
Neste começo alidade de
de semestre de- uma maneira
verão estarrolan- extremamente
do pelo campus penetrante e a
mais três traba- revista Entre o
Ihosdosalunosdo Sonho e a Rea-
curso de Jornalis- !idade - Cem
mo, os jornais la- anos de Cine-
boratórios Mão ma, Projeto Ex-
Dupla e o polê- perimental do
mico Ponto G, quarto ano.
que discute sexu- Por falar em

Jornalismo nes-
ta terça, dia 8,
acontecerão
duas assem-
bléias, na par-
te da manhã e
à noite, para
tentar-se resol-
ver o imbroglio
da eleição
para Coorde-
nação.

Chegando à era
.da informática

o Laborató-no de Língua-
.gens e Infor-
mática da Fa-
culdade de
Cominicação
e Filosofia,
que teve um
começo pou-
co animador,
começou a
dar avolta por. .cima, reequi-
pando-se
como manda
o figurino dos
megabites da
vida: além de
todos os seus
micros terem, .suas memon-
as expandidas
(o que possi-
bilitou a insta-

lação de no-
vos progra-
mas) foram
incorporados.ao equipa-
mento mais
três multimí-
dias, um sca-
nerde mesa e. .mais uma im-
pressora colo-
ridas e uma
jato de tinta,
além de se-
rem instala-
das mais duas
redes interli-
gando os rni-
cros. Agora
só fica faltan-
do um mo-
demeacone-
xão com a
Internet.


