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Quando  cheguei, eles ja sabiam tudo.
E o mundo era deles.

SO me restava inventar o futuro.
Não me dao chance. Ate parece que tern

medo. Como se eu tivesse vindo para tirar o
lugar de alguem. Logo eu que so quero

aprender. E quem sabe ensinar alguma coisa.
Me tratarn como se eu fosse cego, como se eu

fosse fraco, como se eu fosse menos.
Nenhum deles se dá ao trabaiho de me olhar
bern nos olhos e ouvir o que eu tenho a dizer.

E quando digo o que sinto e o que penso,
pensam que é apenas mais uma cancao.
Se ouvissem o que tenho a dizer e me

deixassem fazer o que sinto, todo ano ia ser
como o proximo. Urn mundo inteirinho,
novinho em foiha, sempre na frente, pra

gente fazer um milhào de coisas.
Agora, se me dão licenca, eu tenho urn

milhão de coisas pra fazer.

Paulo Leminski
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DA UNICAMP PARA 0 NUNDO
JA ESTA NA HORA DE PARAREM
DE PENSAR QUE ALUNO sO FOl
FEITO PRA ASSISTIR AULAS
E QUE NOS ESTAMOS POR AQUI
SO DE PASSAGEI'1,OUVIRAM???



Ningue'm quer ficar para tr
Eis que,de repente, nao mais que de repente de

urna raiz no grarnado surge uma muda... Surge o rebentao
para o CAEA-86! ! Corn liridas idias, muito pique e ape-
nas urna certeza: rnais do que nunca, nesse ano, a parti-
cipaco de todos sera imprescindivel.

J. no in{cio de 86, todos ainda urn pouco desen
contrados e pirnba! !Eis que pinta a tao ansiada eleiçao
para reitor. E atenço: INTERROMFEMOS ESTE ARTIG0 FARA
LEMBRA-LHES - Qualquer pisao na bola, rnal para engenha-
na agrlcola pior para a Unicarnp, conserto s6 ern 1990...

A agn{cola caber& urn papel nesse processo nao
de expectadora rnas, sirn de participante ativa, levando
propostas, puxando debates (dignos inclusive de urn pro-
cesso que serA acornpanhado a n{vel nacional) e, 6 claro
jogando peso para que o mais votado da lista seja esco--
ihido pelo governador.

Paralelarnente,ternos o mi-
'1Q.t1E.	 cio do funcionamento de nossa con-
(IG4DOJ	 .J	 gregaç10 e, S fundamental que este

NO
jarnos atentos e presentes para que
possarnos contribuir corn todo nosso
potencial numa 6poca de descentra-

____ 	 lizaçao corno esta ern que ansiarnos
-	 viver corn a despedida de nosso rei

'rnagn{fico" reitor.
Major unio dos alunos do

nosso cu rso, divulgaço da engenha
na agrlcola, esportes agilizados, ensino repensado,
jornais e tanto rnais so serao irnpulsionados (consequen
temente nosso grande CAEA) quando cada urn participar
no que gostar e puder! Ern qualquer rnomento, nao irnporta
o lugar, acredite no seu potencial e venha nos anirnar
corn o que, gosta de fazer! S6 assirn para o CAEA rebenta-
ra para sernpre!

Gabniela flurian

2	 presidenta do OAEA.



,.'A recuperação
do tempo perdido

Em nossa faculdade, vivemos momentos de grande
importncia para sua democracia; 0 processo de elabora-
çao de nosso regimento interno nos permite deduzir meca
nismos de convivncia responsâvel, madura e democratica
em nossa comunidade. A universidade pi'iblica, num regime
democratico deve cumprir corn o seu papel; De formaçao
de recursos humanos profissionais, de produçao cientifi
ca e tecnolgico, para o desenvolvimento e bern estar da
sociedade.

A Liniversidade publica necssita de autonomia
e dernocracia.Autonomja para elaborar seu orçamento, pa-
ra contratar professores e servidores para desenvolver
sua unidade de pesquisa cientifica e producio tecnoiSgi
ca, para elaborar seu estatuto e regimento geral e para
perfeiçoar currlculos e mtodos de ensino. Democracia

para promover convivncia e participaço de todos os
segmentos da sua comunidade na construc.o da instituiço
park ser transparente e acess{vel ao povo brasileiro,
para se repensar e aprimorar, e para prestar contas de
seu desempenho a sociedade.

A comunidade da FEAGRI deve
se inspirar nos ideais de uma uni-
versidade piiblica ao institucionali
zar.Infeiizmente a esratuto em regi
mento geral da Unicamp ataca e fere
a autonomia de seus institutos e fa
culdades; Ilas ns saberemos superar
de maneira criativa, estes obstcu-
los. No tempo em que eramos
departamento, soubemos superar asL	 Aleiggo

dificuldades seja na cornposiço do
conseiho departamental, seja na e-

 do chefe co depert2rnento.

L

Mas  no poclemos assumir posturascOorporativis-
tas, nos servirmos de "casuismos",vivermos de consultas
a urn ci:or "b6nico" para nos institucionalizar, neces
sitamosmais mecanismos de entondimento amplo, entre os



segmentos de nossa comunidade.

A comisso paritria formada por professores, alu-
nos e funcionrios foi niuito positiva para aprofundar e
amadurecer o nlvel de discusso de todos os temas, que
esto a desafiar nossa comunidade; seja a forma de elei
çio do diretor, dos chefes de departamento e coordenaco
res, ou na composiço e funcionamento da assemblia ge-
ral, conselhos interdepartamental e departamentais.

Vamos ento colegas, participar ativamente deste
processo para conquistarmos autonomia e democracia em
nossa faculdade.

Hlio Y. Shimizu
Diretor Regional Campinas

Uniao Brasilejra de Estudarites de
Engenharia. Agr{cola - UDEI'AGRI

EM TRANSITO TERRA EM IRA
'Se morrer,nesta vidt,nâo 6 novo;tampouco ha

novidade em estar viva" (Maiakovski)

Perdemos no cia 22/02/86 o nosso amigo Domingos
Ronaldo Mantovani da turma de 82(e que formaria no fim-

deste ano)e que ser. sempre lembrado como aquele cara que
estava sempre afim de agitar uma festa ou uma choppada,j.
que foi Diretor Cultural do CAEA nos dois ultimos anos.

Infelizmente 6 muito dificil escrever sobre isso
porque a emoço pega a gente de uma maneira muita estra-
nha e muito forte.

Ns,estudantes e amigos- compartilhamos nesta hor
a dor e a surpresa doque aconteceu naquele sbado; exis
tern vrias vers6es para a sua morte,mas s6 sabemos que foi
dentro cia gua,na Fazenda cia Holambra,onde ele estava fa-
zendo estgio.

Fica aqui a nossa saudade...

Roberto Gregori Jr.(E.T.)
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, UDesaflo a o monopoIio.
Em 1985,no perlodo de 16 a 20 de outubro realizou-

se o II Encontro Nacional dos Estudantes de Engenharia A-
gr{cola.Este ,ocorrido na cidade de Lavra-MG f'oi coroado

de pleno exito.
Os ternas abordados neste evento forarn:o Piano Na-

cionai de Reforma Agraria e o projeto aprovado peio go-
verno Sarney;a atuaçao da SBEA(Sociedade Brasiieira de
Engenharia Agricoia)e da ANEAGRI(Ass.Nac.Engenheiros A-
gr{coias);a participação do engenheiro agrIcoia no CENEA
e as posices do CONFEA;a lei dos Técnicos;o mercado de
trabaiho e a situacão do eng.agrrIcola e por fim a cria-
ção de urn orpão nacional de representaço dos estudantes

de agrIcoia.
A respeito da necessidade da criação de urna entida

de representativa dos estudantes a nfvei nacional chegou-
se a conclusao que seria irnp.rtante.pois necessitamos de
uma coordenacão que unificasse as iutas desenvoividas em
cada escol,ernbora o Encontro se realize anualmente e pro
picie urn intercârnbio e troca de informaçöes,verificou-se
urna certa disperso no intervaio de urn ano para outro.

Para isto não ocorrer mais foi criada a UBEEAgri
(União Brasileira de Estudantes de Eng.AgrIcola).Ela tern
unia executiva composta de sete diretores regionais,repre-
sentando as escoias existentes no paIs(Campina Grande-PB,
Viçosa,Lavras,Aifenas-MG,Campinas-SP,Cascavei-PR e Peio-
tas-RS);dispöe de urn estatuto provisório e exercerá as
seguintes funçöes:Auxiiiar na prornoco e divuigaço e pro
moçao dos ENEEAgri,incentivar e fortalecer os CA's,manter
urn contato freqUente entre as escolas e reunir-se sempre

que necessario.
Foram definidas duas dire torias regionais para

exercerern funcoes especlficas:a Dire-
toria de Coordenacao Nacional,respon-

IJ	

savel de organizar o proximo ENEEAgr i
que sera em Cascavel-PP e a diretori
de Irnprensa,responsavel pela divulga_
cao atraves de boletins ,jornais,etc.

de todas as inforrnac6es do ENEEAgrI e



cics lutas e vitórias desenvolvidas por cada diretor,que
ficou a cargo de Campinas.

As resoluces deste ENEEAgrI serão civulgadas
oportunamente.

Finalmente gostaria de dizer que a UNICAMP foi re
presentada polo E.T.,nosso combativo ex-presidente e por
mim,o ex-secretArio---geral.

Hélio Y.Shimizu
Diretor Regional da UBEEAari
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Recursos para o crescimento
BALAN0 FINAL DA GESTAO 5

C r$
-Resgate da Caderneta (e Poupança 	 1.357.850
-Inscriç6es da VI SEMANA ESTUDOS	 7.455.000
-Rendimentos de Aplicaç6es	 518.000

**GASTOS DA SEMANA ESTTJD0S*************9331200±
-Chopada	 700.000
-CombustIvel (Palestristas) 	 572.000
-Certificados	 529.000
-Despesas corn alimentaço(vI SEEA)
	

250.000
-Xerox CABS	 .61.100
-Papel Espelho(cobrjr as janelas) 	 21.000
-Fume e pilha para flash	 34.500

A1_.	 -.-- - -- -	 --J-'u -_ui'a cia ShMANA	 255.000

* **CASTOS P0STERIQRES******************:24225O°
-Xerox-Programa REBENTAO 	 9.000
-Cópias de Chave	 12.000
-Inscriçes no Congresso da IJEE 	 40.000
-Camisetas para Calourada 	 996.000
-Posse REBENT0	 30.000
-Bolinhas de Ping-pong 	 11.900
-Tinta para Carnisetas	 15.700
-Compra da Máquina de Escrever 	 3.500.000
-Tela para Caniiseta cia Calourada	 80.000 -

********GASTQS TOTAlS ***************.*:4.694.600_

Cr$ 7.117.000	 EM CAIXA Cr$9.331.000
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * *

SALDO Cr$ 9.331.000 - 7.117.000Cr$ 2.214.100
* ********

Aplicaçao em Renda Fixa em 10/01/86 	 Cr$ 2.000.000
Saldo em Caixa	 214.000

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

LUIS PAULO(MINEIRQ)
Tesourejro Gesto 85
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Este artigo é em homenagem aos formandos/85 da Agri

cola que fizeram o Ministro Almir Pazziano-bo saborear urn
grande sapo quando tocam na discutida Reforma Agrria,a-

ps urn longo e cansativo discurso do Sr.Ministro,enaite_

cendo sua obra frente aos governos Montoro e Sarney(ser
que 101 uma mostra do que pode vir a ser uma campanha e-
leitoral em 86??).

Saudamos tambm Os formandos da Eng.Civil,que es-
tragaram a festinha particular do titio Pinotti,aps do-

nunciarem que o orador anteriormente escoihido pela tur-
ma da Civilnio se formou porque denunciou as irregulari-
dades que andam acontecendo la em Limeira.O "titio" ten-
tou se desculpar e abriu sindicncia para apurar os Ia-
tos(olha a{ DCE,vamos dar uma força para esse companhel-
ro).

A seguir o discurso,feito pelo Rubao(este 	 lenda):

"Nossa mensagem no poderia deixar de fazer refe-
rncia a um amigo,companheiro de muitas noites mal dormi-
das,no por motivos etllicos infelizmente,mas por aquelas
obrigaçes acadmicas que todo estudante se submete para
agarrar este to cobiçado objeto de desejo que se chama
diploma.Este amigo e o Romildo Sturaro que apesar de to-
dos Os filtros seletivos que a estrutura social e a pro-
pria universidade colocam em nosso caminho,conseguiu ir
at o fim e hoje compartilha conosco a alegria deste mo-
mento.

E claro que no poderlamos deixar de agradecer nos
sos pais,no apenas por possibilitar a nossa profissiona
lizaco,oportunidade esta que a maioria dos cidados des
te pals sequer tem o direito de sonhar.Porm mais do que

a conquista de uma profisso,agradecemos de coraco a vo
cs por terem nos deixado sonhar livremente este sonho
que se chama IJniversidade.

Eis que somos neste momento os primeiros alunos de
agr{colas a se diplomarem no mais por um departa-

mento,e sim por uma faculdade.A diferença pode pa-

8
recer pequena aos olhos dos que desconhecem nossa



histria,porm aos que viverarn todos estes anos de desen
volvimento do nosso curso,sobre as constantes ameacas de
vendavais,sabem que isso nao epouco.

Agora acreditamos que estamos sobre alicerces rnui-
to mais firmes;esta solidez muito se deve A nossa peculi
ar capacidade de divergir entre ns mesrnos,brigar por
nosas idias e resolv-las construtivamente.

Gostariarnos tambm de agradecer aos professores,es
pecialmente fazemos menço aos que substitu{ram a força
do autoritarismo pela energia do conhecimento e entende-
rrm que o respeito nasce da amizade.

H algo mais que somos tentados a dizer de nossa
faculdade:trata-se do controvertido debate em torno da
qucsto tecnolgica.Entendemos que e muito perigoso o
camiriho da pura e simples cpia de modelos importados.
No que sejamos nacionalistas histricos,o fato e que pos
sumos uma realidade agrlcola to original e singular que
requer o desenvolvimento de uma tecnologia propria.

Agora ousamos falar urn pouco de nossa Universidade:
embora ausentes no processo de escoiha do novo Reitor nac
deixarernos de acompanhar corn grande expectativa o desfe-
cho desta luta;esperamos que desta vez a comunidade no
-- ja ultrajada em seus anseios por macanismos obscuros e
rernanescentes do autoritarismo.

Faço neste mornento urn apelo aos detentores do poder
nesta universidade:que se curvem a vontade dernocrtica e
soberana de nossos alunos,professores e funcionrios.

Perrnita-nos umas palavrinhas a mais sobre nossa Uni
versidade,trata-se do permanente desafio d superar a
grande distncia que ainda nos separa
da rnaioria oprimida.Jamais nos,
esqueçarnos das sbias palavras
de B.Brecht que dizem:EU SUS-
TENTO QUE A UNICA FINALIDADE DA CIEN-

CIA HU=•bern,agoraque

o diploma na mao,oue futuro nos espera



mais do que isto:o que a sociedade espera de rico?

Muito born se fossernos exercer nossa profisso nurna
sociedade harrn6nica e justa.Mas a que ternos perante nos
SOS prprios olhos e urna profunda desigualdade social,
que tambrn incide sabre nosso particular objeto de tra-
balho,a estrutura agrria,nos 6 impossiveifechar as olhos
diante de urna questo que so este ano fai responsavel oe-
lo assassjnato de 70 trabaihadores rurais,e isto sob urn
governo que tantas prornessas tern feito de Reforrna Agrria
para estes trabaihadores.

Para a sociedade que custeou nassos estudos,o mini-
mo que deve esperar de ns 6 que usernos nossos conhecirnen
tos para reduzirmos estas desigualdades sociais,recusando
sermos meros instrurnentos de reproduço das injustiças,e
pelo rnencs quanta a isto pode ter certeza que no a dece-
pcionarernos."

Valeu

Robe rto-E . T.

Urn por tod0fc.-Ve todos por urn
Al macada, varnos mostrar a quanto a Agr{cola

boa nos esportes. Os calouros ja montaram seus times
de futebol e basquetebol para as calouriadas,e nes-
te ano serernos campeos corn certeza, varnos torcer pa-

ra a gente jovern da Agr{cola de 18 A 21 de marco na
atrefe. E para a pessoal mais veiho, estarnos cornbi-

nando urn horrio para a chopp-futebol, passivelmente
na sexta-feira depois das aulas na atrefe.

E vern a{ a II Torneio do Tnis de Mesa da FEAGEI
depais da semana santa, inscriçoes no valor de duas
bolinhas de ping-pang,	 born irern treinando.E par ho
je a recado foi dada.

Cezrio B. Galvao
Jiretar de Esportis
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Para quem se encarninha para Unicamp, pelo an-

tigo trajeto do 6nibus, vera primeiramente algumas cons-
truç6es no alto de urn "morro", cercado mais acima por
eucaliptos e plantaç6es de algurnas culturas ao seu redor
Realmente e uma das belas vistas da universidade. So que
as coisas no so to buclicas como transparecem.

A primeira decepço ocorreu ao conhecer de per
to nossa faculdade, onde vi belos labortrios, material
experimental em fartura, projetos em desenvolvimento,a-.
1m da grande variedade de implementos agrlcolas em exce
lente estado deconservaço. Em contato com a faculdade
descobri que a FEAGRI 6 excepcional,a unica instituiçao
agr{cola de graduaço e p6s-graduaçao, onde no existe
plantlo (os milharais ao redor da agr{cola pertecem a ge
ntica)

Corn o desenrolar do curso constatei a mediocri
dade de certos professores,eri suas decisoes na congrega-

ço e outros at nas aulas,Mas para nosso benef{cio no
so todos Os meinbros da FEAGRI que seguem esta postura,
existem os trabaihadores, Os menos oportunistas e real-
rnente dedicados a formarem futuros engenheiros agr{colas.

I	
Assirn,como um papel de presen-

te de uma caixinha de surpresas,

a FEAGRI; somos a faculdade mais
recente de engenharia da Unicamp e
a que menos recurso recebe. Graças
ao grande esforço que nosso repre-

sentante adota perante o excelent{s
simo magnifico reitor.

As surpresas desta caixinha no
se acabaram (infelizmente tenho cer-

teza disto).Em 1986 teremos a definiçio da congregaço,

eleiç6es para chefes de departamento e diretor da facul-
dade. Por este motivo precisamos participar vigilantes

de todo processo, afiin de evitar que nossacomplicada,mas

amada faculdade, siga rumos errados perante a classe
docerite, discente e a sociedade.

Tome de Souza	 11
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SPAO ABERTO.
SOCIALISMO E DEMOCRACIA

No atual quadro histórico vivenciarnos urn rnornento
complexo em nosso pals onde alguns aspectos podem ser
objeto de reflexo e eventual compreenso da realidade

brasileira.
Inicialmente se faz indispensável uma breve re-

trospectiva da história poiltica de nosso pals:
A vida politica do Brasil sempre contou corn alguns

ingredientes permanentes ao longo do ternpo:o poder econo-

rnico e o poder rnilitar.Assirn que desde o Irnprio,sernpre
observarnos a presença de ambos na conduçao dos destinos
do pa{s;quem não se lembra do "coronelisrno",do voto de"ca
bresto"e da politica do"café corn leite"?quem no se lern-
bra da Revolução de 30,de Getülio Vargas e do"Estado Novo"
(corno se ye o termo'novo' não é to recente na vida poll-

tica de nosso pals)?
Corn a instalação de urn parque industrial produtivo

em nosso pals,surge a chamada burguesia industrial,a1t3-
rando algurnas nuances na polItica brasiLeira

A renüncia de Jânio Quadros e o golpe rnilitar de 64
fizeram corn que a interesse dos ernpresários rurais e indus

triais se compatibilizassern ac, longo do ternpo,até que na

década de 70 fossem atropelados pelos precos do petróleo e
pelos juros flutuantes da dlvida externa.Os fatos decorren
tes de urna nova realidade econôrnica rnundial,precipitaram
uma série de fatos politicos e a necessidade de urn novo en

entendirnento das forcas politicas.
Os movimentos operários e camponeses

,a proletarizaco da classe rnédia,a re-
cessào econôrnica e a inflaqão,promovern
o nascimento do fen6rneno da rnobilizaço

popular.
-

	

	 A carnpanha das"Diretas Já"ern 84 e a
fini do regime rriilitar ern 85 foram as

• consequencias de urn estrangularnento na
capacidade da sociedade brasileira em

suportar o regime anti-democrâtico e
urn modelo econOmico recessivo. 	 13
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Como podemos verificar,a história polItica brasilel
ra está caracterizada por urn constante predomfnio do poder
econôrnjco da burguesia e pelo poder militar das forças ar-
madas.Ao contrário do que sornos induzidos a acreditar,a
DEMOCRACIA no Brasil nunca foi "arneaçada" pelos "socialis-
tas".

0 que observasnos atualrnente face a atual correlação
de forgas,é urn governo de transiçâo e a tentativa de demo-
cratizar o Brash.

Nurn pals capitaljsta como o nosso,a democracia so-
fre uma influência muito grande do "poder econômico",entre
tanto devemos fortalecer o regime democrático e contribuir
para através deia,lutar para a transformaço da sociedade
e do poder econômhco.

Hello Y.Shimjzu

Em Roma como Os romanos

El	 "A ALTERNANCIA NO PODER .E 0 FUTURO DO
El
El ...Nao ha bern que sempre dure,nem mal que nunca se
El	 acabe ... (?)
El
fj	 No estudo histórico da literatura,costuma_se usar

como indicativos cronológicos dos diversos movimentos a mu
dança da atitude predominante nas obras representativas de
cada perfodo.

No transcorrer da histórja tern havido uma periódj
ca alternancia entre a atitude apollne a_responsável,de for
ms e contornos definjdos-e a atitude dionislaca_caracteri
zada pela ruptura corn o passado e o descornpromjsso corn o
IfKt-jtilr-;-a'rn da proposta de c3esestabilizacao de qualquer
sistema,vjgente ou por vigir.Até hoje,ner)huma tendência se
irnp ôs como verdade definitiva,embora muitos movimentos te-
nham sido absolutos em sua época.

Também no movimento estudantjl tern havido esta al
ternncla de atitudes,que pode ser c onsubstancjj na su-
cessão do DCE -UNICANP,notando_se urna predorninâncja tempo-
ral da atitude apollnea agora posta na oposiçâo.
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No entanto esta perspectiva histórica no basta
para garantir 0 SOflO e a tranqUilidade dos que se preocu-
pam corn a preservacão da entidade DCE e corn a so1uço dos
nossos problernas na universidade;pois se o passado pregres
so sugere a repetiço dos ciclos históricos,tarnbém deixa
atente que a DCEnào sobreviver&.a uma nova gestàoFNIX,
a ültima de atitude dionislaca corno a atual.

Numa elocubracâo mais otimista,parecem plausIveis
as possibilidades de sucesso da atual coordenadoria do DCE:
basta mobilizar todos Os estudantes-o que ser ±'acilitado
pela e1eiço do Reitor-,cumprir todas as proessas da cam-
panha,e conduzir-se corn lisura e isençoa no processo de su
cessao do Reitor	 ,como vern fazendo a Adunicamp.

C

.	 A rnobilizaçao nao implica em angaP.	 riar a simpatia ou a colahoracao das• OOS i 	 Iiderancas derrotadas(gerais ou setorl
c t	 ais),mas em conquistar o reconhecimento e a

confiança(as duas asas de urn pssaro em v6o)das bases es-
tudantis,para tanto no basta uma atuaço festiva e trans
parente,tem de haver concomitantemente coerncia e compe-
tncia,pois se a transparncia credencia 	 confiança,s5 a

IMcoerncia e a. competncia garantem o reconhecimento e a
engajamento dos estudantes.

H

	

	 J. numa anlise mais realista, as temores sao
malores, e o perigo mais iminente est. na sucesso do rel
tor: se a atual coordenadoria do DCE - predominantemente
Petista- houver por bern priorizar Os interesse do partid&
sobre os da entidade, e investir , mediante favorecimento
durante a praceso,na vit6ria de determinado candidato,
quer para instal.-lo na reitoria,quer para criar urn flan
co exploravel eleitoralmente no governo estadual, caso a

"name" seja impalatve1 ao governadar, estar. criada a
crise que culminar no fim do movirnento estudantil na U-
NICAMP.	 I—,

Esperemos que isto no ocorra, e que uma nova
geraço de lideranças apareca para renovar realmente a
DCE no ano que vern.

LUCIANO OLIVA PATRfCI0. 	 15
Agricola 82
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PRE-HISTORIA

Marne vestida de rendas
Tocava piano no caos.
Uma noite abriu as asas
Cansada de tanto som,
Equilibrou-se no azul,
De tonta näo mais olhou
Para mim, para ninguém!
Cal no album de retratos.

INFLAçAO -_ No ano de
1923, no Alemanha, no auge
da inflacão, foram postas
em circulacão também no-
tas bancãrias de tecido.

AGUA - A água, contrariarnente ao qua
se acredita, e menos elástica do que a
terra em relacäo as pancadas. Urn avião
que de determinada velocidade caisse na
água sofreria maiores danos do que, a mes-
ma velocidade, caisse sobre a terra.

Não é preciso viajar longas distãncias
para constatar a situação de miséria a quc
são submetidas as populacOes indIgenas.
Aqui mesmo, nas proxirnidades de São
Paulo, em Pareiheiros, é possivel encon-
trar alguns membros da quase extinta na-
ção guarani praticamente vivendo na men-
dicãncia. De Parelheiros a Barra do Una,
no litoral paulista, ha urna série de aldeias
deste povo, semi-abandonado pela FU-
NAI, depois que a Sudelpa - Superinten-
déncia de Desenvolvimento do Litoral
Paulista - tomou a si a responsabilidade
por ele. Resta aos guaranis venderem seus
apetrechos de caca e pesca (transforma-
dos em folciore) junto aos outros ambu-
lantes que se instalam perto do Viaduto
do Chá.

Como se nao bastasse, a FUNAI tern
uma Casa do Indio Doente, que funciona
na Vila Clementino, urn bairro abastado
de São Paulo, que mais serve como urn
depósito de Indios doentes de todo o Bra-
sil do que propriamente como urna cimni-
ca de reabilitacão.

A casa de doze cOrnodos chega a abri-
gar sessenta pessoas, quando tern acomo-
daçOes para, no máximo, vinte. ha apenas
urn banheiro em funcionarnento, faltam
rémedios, cobertores, roupas de frio. A
comida no tern nada a ver corn a que os
fndios comern nas suas tribos, e os doen-
tes mal podem tomar sot, pois sO existe
uma pequena area de serviço cirnentadä,
onde se acotovelarn Guaranis, Txucar-
ramães, Kaingangs, Xocós, Kráos e Kaia-
bis.
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Pedrito Santana, urn Indio Xocó, veio
de Sergipe corn urna paralisia nas pernas
motivada por urna emboscada de pistolei-
ros contratados por fazendeiros invasores
de terras indIgenas. Ele faz exercIcios diá-
rios de fisioterapia enquanto espera sua
recuperação para voltar a tribo. Mas não
pode tornar sot, já que a Casa do fndio
Doente não dispoe sequer de uma cadei-
ra de rodas que the permita locornover-se.

A Casa sobrevive basicamente da boa
vontade dos seus funcionários, do corpo
medico do Hospital São Paulo e de al-
guns voluntários. Para quem se sensibiliza
corn o problerna indigena fica o apelo:
eles precisam de menos discurso e mais
acao. A Casa aceita todas as contribui-

cOes. Desde roupas, alirnentos e móveis
W o contato hurnano e a assisténcia
de profissionais de saOde. Enquanto a
ajuda da Funai não chega, a casa fica na
rua Doutor Bacelar, 896 - Vila Clernen-
tino. Fone:(011) 577-3102.
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