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Cartas que navegam fora de garrafas 

  

1 ...pela sociedade justa e igualitária 
remete Antonio Ozai da Silva 
ozai@node1.com.br 
 
Aos amigos, companheiros e companheiras: 
 
O CPV é um Centro Popular de Documentação e Informação cujo objetivo é subsidiar a ação dos grupos, organizações, 
entidades e movimentos empenhados na construção de uma sociedade justa e igualitária. Nosso trabalho consiste em coletar e 
repassar, de maneira sistemática, as informações pertinentes à ação desse grupos. 
A publicação do livro de Antônio Ozaí, Partido de massa e partido de quadros: a social-democracia e o PT, faz parte dos vários 
projetos que desenvolvemos. Como trata-se de uma obra realizada com parcos recursos e sem a máquina comercial que 
caracteriza as grandes editoras, pedimos a colaboração de todos no sentido de ajudar na sua divulgação. 
Importante: consciente das dificuldades financeiras que atravessamos, o autor doou os direitos autorais. 
Contatos: 
CPV - Centro de Documentação e Pesquisa Vergueiro 
Rua São Domingos, 224 - Bela Vista - SP 
Cep.: 01317-010 
Fone: (011) 3104-7995 
Fax: (011) 3104-3133 
Email: ozai@node1.com.br 
 
2 ...um desafio global 
 
remete Luis Bilbao 
lbilbao@infovia.com.ar 
 
Tema: El Espejo Digital Nº 9 
Data: 11 Jun 1998 
De: Luis Bilbao 
Organização: Crítica de Nuestro Tiempo 
 
El Espejo (De Argentina y el mundo) 
Edición digital: Año I - Nº 9 
Atención: a partir de esta edición, puede hallar El Espejo en el sitio: 
http:/www.geocities.com/Congress/1215/  
Sumario: 
Los niños y la pobreza [por Martín Latorraca] 
Docentes por una lista de [Corresponsales] 
Neuquén: estudiantes contra la Ley Federal de Educación [Por Carlos Antón] 
Trabajadores de Río Turbio dan una lección 
Despidos en Canal 9 [Por Hugo Montero] 
Los trabajadores cubanos defienden su Revolución 
 
Columnas de opinión: 
La descomposición de la burguesía argentina acelerada por la crisis económica internacional [por Luis Bilbao] 
 
Desde Jakarta a Lima, desde Seúl a San Pablo, desde Moscú y Kosovo a Buenos Aires, el desafío es el mismo. Y va a ser 
resuelto positivamente. 
 
3 ...um dicionário digital 
Dicionario Latinoaméricano de Educación 
(http://www.ucv.edu.ve/dlae/) 
 
É possivel que este 'site' tenha algum interesse para alguns dos nossos leitores. 
 
4...uma associação artística 



 

remete Maria Teresa Torres Pereira de Eça 
teresatorreseca@mail.telepac.pt 
Tema: associação de professores de arte (Profdartes) 
 
Foi criado um espaço de debate e troca de ideias sobre educação artística na internet, chama-se Profdartes está localizado em: 
Http://trends.dts.cet.pt/users/marca/index.htm 
É dirigido sobretudo a professores de artes de todos os níveis de ensino. 
A Associação Profdartes fará o seu primeiro congresso em Novembro de 1998 na Escola Secundária Alves Martins. 
Para mais informações contactar: 
Maria Teresa Torres Pereira de Eça. Escola Secundária Alves Martins. 
Av. Infante D.Henrique. 3510 Viseu 
marca@trends.dts.cet.pt 
 
5...actores no território 
remete :Associação Portuguesa de Planeadores do Território 
appla@mail.ua.pt 
 
Bem vindo ao Projecto Actores (http://actores.dts.cet.pt/). 
Propomo-nos discutir o território onde vivemos, os seus velhos problemas, discutir as soluções - as velhas e as novas - com 
recurso a um novo instrumento - a internet. 
Por se tratar dum projecto inovador numa área relativamente recente em Portugal - o planeamento, o esforço tem de ser 
redobrado. 
Mas vale a pena - para saber o que vai ocorrer (eventos), para nos conhecermos (recursos rede), para saber o que se está a fazer e 
bem feito (melhores práticas), mas sobretudo para saber quem somos e o que pensamos (forum). 
Inscreva-se também na primeira mailing list em português sobre planeamento, urbanismo, desenvolvimento e ambiente - 
ENACT-L (Rede Europeia do Projecto Actores Utilizando Tecnologias da Comunicação para melhorar o Acesso à Informação e 
à Governação nas Cidades). Para ser assinante envie o seguinte email: subscribe-enact-l@actores.dts.cet.pt deixando o campo 
designado por 'assunto' em branco. 
Participe! 
José Carlos Mota 
Presidente da APPLA 
APPLA - Associação Portuguesa de Planeadores do Território 
Departamento de Ambiente e Ordenamento - Universidade de Aveiro 
3800 Aveiro - PORTUGAL 
e-mail: appla@mail.ua.pt 
telf.(351)034- 384276 ou 370200 (ext.2644) 
fax.(351)034-29290 
 
visite ainda 
 
Urbanidades - http://www.terravista.pt/Mussulo/1183/ 
Vamos Discutir a Regionalização - http://www.terravista.pt/Mussulo/1991/ 
 
6...conversações libertárias 
 
remete: Edson Passetti 
passetti@uol.com.br 
 
Encerrando a primeira parte das CONVERSAÇÕES LIBERTÁRIAS no NU-SOL - Núcleo de Sociabilidade Libertária da PUC-
SP e comemorando o encerramento do semestre letivo do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, realizou-se 
um SARAU LIBERTÁRIO, com surpresas dionisíacas, no passado dia 26 de Junho, Acontceu 'a las cinco em punto de la tarde', 
como sempre. 
PRÓXIMAS CONVERSAÇÕES LIBERTÁRIAS 
23 de setembro LIA JUNQUEIRA Criança e Liberdade 
20 de outubro SILVIO GALLO Educação e Liberdade 
 
Procure a senha no http://www.geocities.com/~nu-sol_pucsp e apareça!  


