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A diretoria da APROPUCC (Associação dos Professores valores democráticos e negava a contribuição da ciência e 

da PUC-Campinas) vem a público manifestar repúdio à da tecnologia para os avanços do país. 

proposta do vereador Nelson Hossri (PSD) de instalação Seus escritos no campo da filosofia são rejeitados por 

de busto, na cidade de Campinas, em homenagem ao Sr. vários especialistas e foram considerados desprovidos de 

Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. relevância cultural e científica. Suas teorias absurdas 

Olavo de Carvalho, falecido em 24 de janeiro passado, encontram eco apenas em negacionistas fervorosos.  

era escritor e ideólogo da extrema-direita, negacionista da O “legado” controverso de Olavo de Carvalho é 

ciência e autoproclamado filósofo, apesar de não ter questionado pela própria filha, Heloisa de Carvalho 

formação na área. Martin Arribas, que em entrevista à imprensa classifica 

Na concepção do vereador, relatada à imprensa da como “absurda e sem cabimento” a intenção de instalação 

cidade, a homenagem póstuma “é mais do que justa a do busto do seu pai na cidade.

uma das personalidades campineiras mais influentes e Segundo ela “Ele era um anti-ciência, execrava a 

importantes de todos os tempos”. academia e acadêmicos, com total desprezo por isso! Não 

Olavo de Carvalho era um defensor intransigente da morou nem dois anos em Campinas e odiava ser 

Ditadura Militar e todo tipo de tortura e opressão imposta brasileiro.”.

pelo regime da época. É sabido que a vida de Olavo de Carvalho foi pautada 

Nas redes sociais defendia o fechamento do STF em ideais que ferem a dignidade humana e disseminam 

(Supremo Tribunal Federal), do TSE (Tribunal Superior discursos de ódio. 

Eleitoral) e atacava partidos políticos de oposição, Em tempos de fortes ataques às liberdades e ao Estado 

especialmente os progressistas. Democrático e de Direitos e, levando em consideração a 

Em toda a sua vida, Olavo de Carvalho esteve ao lado falta de qualificação cientifica, política e moral de Olavo de 

dos que defendem o autoritarismo, o ódio, o Carvalho, a diretoria da APROPUCC, gestão “Educação 

obscurantismo e a barbárie. Como se não bastasse esse pela Democracia”, engrossa os apelos ao Exmo. Senhor 

histórico lamentável, foi um crítico radical da vacinação Prefeito, Dário Jorge Giolo Saadi, para que essa proposta 

contra a Covid-19. não seja acolhida em respeito à memória e a dignidade 

Apoiava a censura à mídia brasileira, combatia os humana do nosso povo.
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