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-EDITORIAL- 
UM  FESTIVAL  DE  BESTEIRAS  ASSOLA  0  PAIS 

Como toda campanha que visa iludir o povo e provocar falsas esperanças e falsas ilusões, a CAMPANHA ELEITORAL 

dos candidados a prefeito começa a anunciar o clima da Campanha da Constituinte do ano que vem. 

Acusações medíocres de candidatos contra candidatos, promessas de todo tipo, inclusive aqueles que 

julgam-se diferentes dos outros e pseudo representante dos trabalhadores. 

E preciso romper essas ilusões e partir firem para a construção de uma nova realidade, 

transformando a prática de nosso próprio cotidiano. 

O CENTRO DE CULTURA SOCIAL está tentando cumprir seu papel nesse sentido, com a promoç5o de palestras 

semanais, onde o debate livre das questões sociais te. permitido a trabalhadores, sindicalistas, 

estudantes, professores, etc... analisar e conhecer melhor as alternativas para uma 
nova sociedade. 

N5o cremos nas fórmulas -políticas- e -burguesas- de transformar a sociedade e é por isso que não 

embarca-os na farsa dessas eleições e denunciamos a iminente farsa da Constituinte que pretende prorrogar 

para daqui alguns anos mudanças só nas leis cujo controle por parte do povo é cada vez mais difícil. 

Por isso defendemos a ação direta permanente do povo sobre seu cotidiano, sem intermediários 

•eleitos- sem falsas polêmicas e medíocres promessas. 

Queremos que a transformação comece já em nosso local de trabalho, em nossa escola, na nossa casa, não 

podemos esperar CONSTITUINTE para acabar com o autoritarismo que nos renda, com a espoliação que 

sofremos, com a exploração que nos faz viver cada vez menos. 
AÇÃO DIRETA JA. 

PROGRAMA    DE     CONFERÊNCIAS 
AS CONFERÊNCIAS E DEBATES SERÃO REALIZADOS AS 16 HORAS 

Dando continuidade so nosso 09/11/85 - 
trabalho cultural com conferin 
cias semanais sobre temas quê 
envolvam a QUESTÃO SOCIAL, di- 
vulgamos a seguir nosso progra 
ma em vigor. ~ 

Vale lembrar que em todas 
as   palestras   realizadas   até   a- 
gora,   a   participação   tem   sido 
das melhores ao ponto de estar 

pensando editar em folhe ~ 
os   temas   debatidos   acresci 
das contribuições surgidas 
debates   1 i vres. 

mos 
tos 
dos 
dos 

A REVOLUÇÃO HONGARA E OS CONSEI HOR OPFRflRTOS 

Por Lúcia Barreto Bruno,professora de Sociolo 
gia da FACULDADE DE ECONOMIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 
da PUC/SP 

23/11/85 - OS MÃRTTRFS DF CHÍCAGO F A I IITA PFI A RFOIICfiO 

PA ilORNARA ÍÍF TRAfíAI HP. 
Por Leonardo Morelli, militante sindical  ferro 
viário 

1 30/11/85  - AUT0GESTÃ0 NA REVOLUÇÃO ESPANHOLA 

Precisamos   continuar   nesse 
piquecada   vez  mais   avançando' 
na   análise   critica   e   na   elabo- 
ração   ae   ações   a   serem   levadas 
no   campo   social 

DA  BAHIA^ 
Os  companheiros libertários da Ba 

hle resolveram ss organizar firraemen 
te e abriram em Salvador o primeiro 
CEKTHO DE DCCTlENTAÇlO AK4JRQÜISTA do 
Brasil, chegando a lançar um V.onifee 
to próprio cuja copia encontra-se em 
nossos arquivos a disposição dos in 
tereeeadoa. 

Por Pedro Rueda, militante da Confederação Na 
cional do Trabalho -CNT Espanhola - e particT 
pante ativo da Revolução Espanhola e a expe - 
riência anarquista no processo revolucionário 

07/12/85 - A REVOLUÇÃO RUSSA, SUAS IMPLICAÇÕES ATUAIS 

Por Mauricio Tragtemberg,professor da UNICAMP 
e da FGV, Sociólogo e autor de vários livros 

14/12/85 - PRATICA PROLETÁRIA. INTEGRAÇÃO OU RUPTURA? 

Por Lúcia Barreto Bruno,Professora da PUC/SP 
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CONSTITUINTE       EM        DEBATE 
0 CCS fiel a sua proposta de deba 

ter e divulgas a cultura social  en 
tre as classes popu1 ares,es teve  pre 
sente no último dia 2 de outubro num 
debate sobre Constituinte na Escola 
Estadual João Ramalho,no Emb%u. 

Estavam presentes varias correntes 
politicas como o PT,oPCB, o PMDB,  a 
Comissão de Justiça e Paz, o Centro 
de Defesa dos Direitos Humanos e o 
prõprío CCS 

A posição por nós defendida é a de 
que o povo não pode se iludir com "par 
ticipação" numa Constituinte com cara 
ter de Assembléia sem Democracia Dire 

Estreou com  grande  sucesso  o Grupo 
AHARCHOS  de   teatro,formado  por       pro 
fessoree  e  alunos da Escola Padre_An 
chieta no  Brás. A  primeim produção 
do Grupo  foi  a  montagem da  poça A '3R^ 
VE DOS  IKQUILIHOS  levada no  último 
dia  20,   as  18:30 Hs,   no TiATRC  CAETA 
KO DB CAMPOS. 

O Grupo que tem ensaiado na sede 
do CCS vem desde o seu Inicio contan 
do com noeeo apoio. Esperamos q.ue es 
se trabalho do Grupo AKAhCHOS ao am 
plie e... nós contribuiremos para is 

ao. 

O CENTRO DE CULTURA SOCIAL, realizará no 
próximo dia 10 de novembro às 15 horas, As 
sembléia Geral para deliberar sobre ques- 
tões importantes, além da eleição de novos 
membros da Comissão de Gestão para os pos- 
tos de Secretário de Atas e Bibliotecário. 
Os companheiros associados deverão empe- 

nhar-se na participação pois as questões 
deliberadas servirão para uma dinamização 
ainda maior de nossa luta. A Comissão de 
Gestão está encaminhando correspondência a 
todos os associados com respostas de enca- 
minhamento para a pauta da reunião. 
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caráter o ta e que tenta esconder o 
pressivo do Estado, a violência e a 
exploração das classes dominantes pro 
vocando contradições até engraçadas 
quendo diz no papel que "TODOS SAO I 
GUAIS PERANTE A LEI" mas ha fome e de 
semprego para milhões e boa vida para 
poucos. 

A conclusão de nossa posição e a 
de que a IGUALDADE só se conquista na 
prática e na luta diária por transfor 
mações reais não sõ na politica mas 
principalmente nas questões economi 
cas e soe i a i s. 

BIBLIOTECA 
Informamos que estão a venda nas livrarias 
os seguintes livros: 

EDITORA BRASILIENSE 

O que é Autonomia Operária 
de Lúcia Bruno 

EMMA GOLDMAN 
de Elizabeth Souza Lobo 

CORTEZ EDITORA 

As greves de 1917 em São Paulo 
de Yara Aun Khoury 

EDITORA ATICA 

Outra Face do Feminismo, Maria Lacerda de 
Moura 
de Miriam Lifchitz Moreira Leite 

Elisée Reclus 
Antologia organizada por Manuel Correia de 
Andrade 

LIVROS 
Continuando a divulcaç~o dos titulo» 

e preços correspondentes às publicaç3 
es disponíveis para venda, o CENTRO 
DE CULTURA SCCIA1 anuncia: 

9. Mauthausen - GEKEKEZ KORETO 
CrS 20.000 

10.0 Coração é um Labirinto 
de Pedro Catallo    Cr$ 10.000 

11.0 Novo Israel - AGUSTIN SCUCHY 
Cri 20.000 

12.Hostias Amargas - J.GBABOVONSKI 
CrS 15.000 

13.Serviço Kllitar Obrigatório para 
a Mulher - MARIA LACERDA DH MOURA 

Cr$ 10.000 
14.Da escravidão à Liberdade 

do COLETIVO LIBERTÁRIO SP 
Cr* 5.000 

Oba.'08 tituloa de 1 a 8 constam do 
Boletim CCS n« 01 
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