
DEVIDO A CONTRATEMPOS, DEIXAMOS DE 
ACUSAR O RECEBIMENTO DE UMA SÉRIE DE 
MATERIAIS E CARTAS, BEM COMO DE DIVULGAR 
OS ENDEREÇOS DE OUTROS GRUPOS E INDIVÍDUOS 
DE SÃO PAULO E OUTROS ESTADOS. 

# Saiu o n° 02 da revista UTOPIA, os interessados devem 
procurar a "Associação Cultural A VIDA", Apartado 2537, 
1113-Lisboa Codex/Portugal. 

# A Com. Adm. do CCS solicitae reitera aos correspondentes 
deste boletim qu enviem selos de 1" postagem afim de garantir 
a continuação de seu envio. 

# A Com. do Arquivo Punk do CCS informa que continua a 
receber materiais de diversos grupos e indivíduos de diversas 
regiões; agradece e reitera o seu pedido! 

CENTRO 
DE CULTURA 
SOCIAL 

BOLETIM INFORMATIVO 
No. 34 - SÃO PAULO 

Io. TRIMESTRE DE 1996 

Dezembro de 1995 

Saldo Anterior R$ 475,95 

Entradas R$ 182,28 

Saídas RS 74,72 

Saldo em 31/12/95 R$583,51 

O CCS agradece aos companheiros que têm contribuído e 
reforça sua solicitação: CENTRO DE CULTURA SOCIAL - 
c.c: 68.704-1 - Ag 0211 - Banco Itaú SA.. Toda e qualquer 
contribuição deve ser comunicada a origem para que se possa 
providenciar os necessários recibos e escriturações: 
(011) 264-8099 ramal 232 (HC) com Nildo ou 
(011) 288-0856 com Jaime Cubero. 
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Realizada em 06.02.96, a Assembléia Anual e Deliberativa 
dos Sócios e Simpatizantes do CCS, discutiu alguns pontos 
importantes, quais foram: 

1) Comissão Administrativa - eleito novo corpo de gestão: 

1o Secretário: Nildo Batata 

2o Secretário: Paulo Henrique 

Io Tesoureiro: José C. O. Morei 

2o Tesoureiro: Cid Gabriel 

Esta comissão estabelece como meta, entre outras, o 
critério de alugar uma sala para sede social deste centro. 

2) Acordou-se em se fazer uma campanha de associação, 
onde seriam confeccionadas Fichas-Propostas para tal fim, 
as quais seriam enviadas junto ao boletim pela mala direta. 
Também com esta proposta, estaremos viabilizando junto à 
agência bancária do CCS boletos de compensação no valor 
mínimo de R$6,00 (seis reais), sendo enviados àqueles que 
se dispõe a associar-se ao CCS, desta maneira pretendemos 
sanar o problema das contribuições, visto que estas só são 
feitas geralemente por conta de alguma atividade. Ademais 
esclarecemos que o curso de extensão universitária, o qual 
iria realizar-se no 4o. Trimestre/95 na Escola de Sociologia e 
Política de 5ão Paulo, "Anarquismo e as Ciências Sociais", 
não se realizou. As causas foram várias, por um lado à falta 

de público tornou inviável sua realização, por outro à falta 
inesperada de alguns palestrantes só veio à contribuir mais 
para a dispersão do pequeno público. Isso fez-nos cancelar o 
curso. Lamentável, pois, resgatar o peso sociológico que tem 
o pensamento Libertário nas idéias modernas é de questão 
"sine qua non"; resgatar o pensamento de l^ropotquin de que 
existe uma luta histórica, tão antiga quanto o homem, na 
sociedade humana entre duas forças que se repelem 
mutuamente: Autoridade X Liberdade; resgatar o federalismo 
Prodhouniano, mais vivo do que nunca, e a sua concepção de 
dualismo político, é urgente! Mais do que verdades universais, 
as sociedades humanas são regidas por idéias, crenças e 
hábitos adquiridos ao longo dos tempos, ~íodo hábito é 
apenas uma questão de crença, e toda a crença é obra 
humana e por isso passível de transformação pelo ser 
humano. Hobbes, ao pronunciar sua máxima "o homem é o lobo 

do homem", errou e engendrou no meio da sociedade humana 
este preconceito histórico que os mais notórios 
historiadores da atualidade, como Hobsbawm, se acham 
ainda viciados neste engodo; tanto quanto Marx errou ao 
pronunciar a sua "ditadura do proletariado", pois, gostaria 
muito de ver alguém me provar, depois de tantos anos de 
história, a sua validade!. Hoje o pensamento humano acha-se 
suficientemente maduro para receitar estas apologias 
subjetivas, daí o papel importante e necessário que 
representa, nos dias de hoje, os velhos programas de 
educação Libertária, estes nunca estiveram mais atuais e 
constituem em si mesmo uma gigantesca força 
revolucionária e de transformação duradoura. A covardia 
intelectual das academias de todas as matrizes é 

responsável pelo enraizamento dessas eternas mentiras, é 
nos dado o dever de varrer esses preconceitos históricos 
repetidos pelos intelectuais do medo. De certo o professor 
Tragtemberg tem razão: "A não preocupação com as 
finalidades sociais do conhecimento produzido se constitui 
em fator de delinqüência acadêmica ou a traição do 
intelectual {...} é aqui onde a indignidade do intelectual 
substitui a dignidade da inteligência {...}. Isso resulta em 
escolas que se constituem em depósitos de alunos, como 
diria Lima Barreto em Cemitérios de Vivos", for fim, teremos 

outras oportunidades para isto, aliás, nesta ano é época de 
eleições e também se comemora os 60 anos da Revolução 

Espanhola (1936-1996), com certeza não permaneceremos 
em silênciol 

Saudações, 

A Comissão Adm. 

Na expectativa de retomar os contatos diretamente com o 
público, visando atividades futuras, começaremos este ano 
com um círculo de palestras e vídeos avulsos de caráter 
emergentes e importantes, como segue: 

02/03 - "Violência, Sexualidade e Racismo", por Arnaldo 
Dominguez, médico, psicanalista e sexólogo, formado pela 
Universidade Nacional de Córdoba (Argentina), coordenador 
do Núcleo de Estudo das Relações de Gênero nas Minorias 
Sexuais (da Sociedade Brasil de Sexualidade Humana); e 
Denis de Oliveira, jornalista formado pela USP, professor da 
UNTMEP (Piracicaba), diretor do Sindicato dos Químicos de 
Guarulhos e Secretário Geral da UNEGRO. 

16/03 -" Violência. Militarismo e Lucro", por José Carlos O. 
Morei, metalúrgico, membro do CCS, Graduado em Filosofia 
e Mestre em Física Nuclear pela USP; e um convidado do 
SERPAJ/SP (Serviço de Paz e Justiça de São Paulo). 

23/03 - Reunião A valiativa aberta ao Público. 

30/03 - "Violência. Criança e Adolescente", por Edson 
Passetti, Doutor em Ciências Sociais pela PUC/SP, autor, 
entre outros, dos trabalhos: "O que é menor", 
"VIOLENTADOS - Crianças, Adolescentes e Justiça"; e 
Salete Magda de Oliveira, Mestre em Ciências Sociais pela 
PUC/SP, autora, entre outros, dos trabalhos: "Autofagia na 
Avenida" (Ed. Educ), "Adolescentes Infratores" (Tese) e 
participação na organização do livro "VIOLENTADOS - 
Crianças, Adolescentes e Justiça". 

20/04 - Vídeo: "Ilha das Flores ", curta produzido em Porto 
Alegre que mostra de maneira cômica os efeitos funestos e 
degradantes da fome nesta capital; "A Classe Operária Vai ao 
Paraíso", filme de produção francesa que mostra os dilemas 
do conflito Capital X Trabalho. 

27/04 - Vídeo: "Sacco e Van:ettí\ clássico do cinema italiano 
que mostra todo o processo que fulminou na morte por cadeira 
elétrica de dois anarquistas italianos erradicados nos E.U.A. 
na década de 20. 
Obs.: Todos os filmes serão seguidos de debate. "Sacco e 
Vanzetti" e "A Classe Operária vai ao Paraíso", gentilmente 
cedidos pela ESCOLA NOVA CULTURA, Rua Valdemar 
Dória no. 163 - Belenzinho - São Paulo/SP 
Local: Sede Central do Sihd. dos lrab.TTaslnds.Quims.,Plast. 
e Farm. do Est. de SP. - Rua Tamandaré, 348 - 4o. andar - 
Liberdade 
Horário: Sempre à partir das 16:00 Hs. 

ENTRADA FRANCA! 

■v\ tf\'ff'7.^Q     f  ' ^ #''"" ii'i i .M'l ékUa 

1 E 18/05 - Palestra sobre o tema: Pedagogia Libertária 

FIQUE ATENTO! 

unesp% Cedap Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 

21     22      23     24     25     26     27     2í 


