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MAOS A.OBRA 

Há seis meses da reabertura, podemos considerar o CCS consolidado. São diários 
os contatos com jovens, estudantes, trabalhadores e professores que nos procuram 
entusiasmados com nossa proposta de trabalho. 

_De vários estados do Brasil e do exterior nos chegam cartas de estímulo e not.f 
c1as de que nossa iniciativa está se ampliando: na Bahia, no Espírito Santo, em 
Pernambuco e no Rio Grande do Sul, já estão se organizando grupos de atuação cul~ 
tural semeJhantes ao nosso. 

Esta multiplicação de àtividades e contatos mostra que estamos trabalhando cor
retamente e que nossa obra é importante. 

Passada a euforia e a agitação da reabertura é hora de retomarmos nossa ativid~ 
de mais cotidiana. E tempo de por em prática os princípios que sempre nortearam 
o CCS: a militância cultural alternativa e a divulgação das questões sociais de 
interesse das camadas oprimidas de nosso povo. 

Sabemos que hoje a grande maioria da população brasileira não tem acesso a in
formações vitais para a formação de una consciência política ativa. Sabemos que 
os meios de comunicação de massa formam e deformam a vontade a opinião pública, 
transformando em "santos" de agora aqueles que ontem eram "diabos". 

Nossa frente de luta é a cultura social e política; é por isso que estamos reco 
meçando, a partir de 14 de setent>ro próximo, as nossas conferências semanais (ver 
programa no verso) como nossa contribuição ao esclarecimento do debate político 
atual. 

Não iremos às praças defender candidaturas ou partidos. Não nos enrolamos na 
conversa mole da Constituinte e de outros "milagres". Nossa conversa é outra: de
bater, esclarecer idéias para atuar socialmente. Proporemos nossas idéias, propo
remos atividades, debateremos, mas não aceitaremos jamais, imposições. Jamais pr~ 
pagaremos ilusões. 

-----· ·CURTAS---------
SERVICO DE. LIVRARIA 

O CENTRO DE CULTURA SOCIAL mantém um ser 
viço de livraria e irá divulgando em seus 
boletins os títulos e os preços correspon
dentes às publicações disponíveis para os 
interessados poderem adquirir. Iniciamos 
com os seguintes títulos e continuaremos 

·nos próximos boletins: 
1. A Doutrina Anarquista ao Alcance de To

dos - José Oiticica - $ 20.000 
2. Erros e contradições do Marxismo - Va

rian Tcherkisoff - $ 20.000 
3. O humanismo libertário e a Ciência mo

derna - P. Kropotkine - $ 20.000 
4. As idéias absolutistas no socialismo -

Rodolf Docker - $ 20.000 
5. Socialismo - Uma visão alfabética - Ed

gard Rodrigues - $ 25.000 
6. Solução Anarquista para a Questão So-

cial - E. Malatesta - $ 10.000 
7. Deus Existe? - Sebastien Faure -$10.000 
8. Préanarquia - Randolfo Vella - $ 10.000 
OBS: preços válidos até 30 de setembro/85 

AIRADECIMENTOS 
Agradecemos os compan~eiros do JORNAL 
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RA010 PIRATA 
Finalmente o esquema global foi furado. 

Apareceu em São Paulo a primeira Rádio Pi
rata do Brasil, a XYLIK - emitindo em 106 
MHZ. E a desobediência civil atingindo o 
Dentel e furando o bloqueio da comunicaçao 
de massa. Fica aqui todo o apoio a essa 
iniciativa e o nosso desejo de que 1.000 
rRdios livres floresçam. 

UM JORNAL LIBERTÃRIO 
Aguardem para breve o primeiro número de 

"Os Libertários" agora em forma de jornal, 
divulgando propostas autogestionárias, di~ 
cutindo as idéias e práticas, refletindo 
as posições dos socialistas libertários de 
São Paulo. 

TEATRO E MdSICA 
O GRUPO DE TEATRO DO CENTRO DE CUL Tl.RA 

SOCIAL se reúne todas as semanas. Está 
completando o elenco para a peça cujos en
saios já se iniciaram. Os interessados em 
participar no Grupo podem entrar em conta: 
to com Cibele ou Maricelli às segundas fe1:_ 
rasa noite no Centro. 

Estamos também agrupando músicos para a 
formação de um grupo cult~ral de ~r?testo 
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rogramacao ura 

14/09/85 - Et+1A GOL[).1AN - A vida como revolução 

Por Elizabeth de Souza Lobo, professora de Soclulogié:1 
da Universidade de São Paulo 

21/09/85 - O CCS participará de um evento na PUC, referente a 
data que lembra a invasão e depredação da Universida 
de por forças policiais ocorrida em 1977 

28/09/85 - Maria Lacerda de Moura - Outra face do feminismo 
Por Mirian Moreira Leite, historiógrafa e doutora do 
Centro de Apoio às pesquisas históricas da USP. 

05/10/85 - A PEDAGOGIA LIBERTARIA - Educação não institucional 

Por Doris Accioly e Silva, professora universitária e 
pe~quisadora na área de educação 

19/10/85 - AUTOGESTAO E ANARQUISMJ NA REVOLUÇAO RUSSA 

Por Ideal Peres, médico e grande estudioso da questão 
social 

26/10/85 - OS ANARCOSI~ICALISTAS E A REPERCUSSAO DA REVOLUÇAO 
RUSSA NO BRASIL 

Por Vara Aun Khourry, mestre em Ciências Sociais e 
Professora da PUC/SP 

AS CONFERENCIAS E DEBATES SERAO REALIZADOS AOS SABAOOS, 

INICIANDO-SE SEMPRE AS 16 HORAS 

EXPEDIENTE 

Mantemos um plantão de segunda a sexta 
feira, das 10 às 18 horas - aos sábados 
e domingos, a partir das 15 horas 

Para correspondência, use a Caixa Postal 
10512 - CEP 01000 - Brás - SP 

Nosso endereço: Rua Rubino de Oliveira 
nº 85 - Brás - SP - CEP 03097 

ATENcio ASSOCIADOS 

As assembléias gerais do Centro, são re~ 
lizadas no primeiro domingo de cada mês,às 
15 horas. Não falte pois as Assembléias 
são o órgão máximo de deliberação do CEN 
TRO DE CULTLRA SOCIAL. 

Seja solidário com os libertárias, depo
site qualquer quantia na Conta Corrente 
nQ 054 - P - 85521 - 9 - Bradesco - Agênc.!_ ----------
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