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Editorial 
Estatutos do CENTRO DE CULTURA SOCIAL - Art9 59-0 Centro de Cultura Social não 

participa, direta ou indiretamente, de qualquer ato de feição religiosa ou politico 
-partidário,não podendo seus sócios - nessa qualidade - agir nesse sentido.- Art 10 
"Não poderá pertencer ao Centro de Cultura Social a pessoa que fizer parte de algu- 
ma entidade cujos fins sejam contraditórios com os princípios destes Estatutos ou 
que individualmente esteja em tal caso". 

£  publicou uma reportagem repro- 
qual atribuia declarações ao en 

Na semana de inauguração do CCS, a Revista Isto 
duzida em vários jornais e revistas do exterior,na 
tao membro da Comissão Administrativa do CCS ,Wanderley de Oliveira, segundo as 
quais o Centro seria integrado e estaria trabalhando juntamente com a Igreja Católi 
ca (Teologia da Libertação) e com o Partido dos Trabalhadores. Ate hoje são feitas" 
ilações decorrentes dessa publicação reproduzida não sabemos quantas vezes. 

Segundo o próprio Wanderley de Oliveira, o que foi declarado â imprensa era que 
1 0 Centro de Cultura Social era um espaço aberto a todos,onde os anarquistas discu 
tiriam publicamente com qualquer tendência e que ao CCS vinham pessoas de todas as 
tendências, INCLUSIVE as citadas e que muitas idéias coincidiam na crítica ã Socie- 
dade Capitalista..." 0 que foi publicado não condiz com essas declarações e a retifi 
cação ficou pâr3 matéria a ser publicada que até hoje não ocorreu (pela Revista) 

A verdade é que os artigos do Estatuto citados acima,nunca deixaram de ser cum - 
pridos. 0 CCS jamais tergiversou com os princípios que informam seus ideais. As dú- 
vidas dos que tem afinidade com nosso trabalho devem ser esclarecidas diretamente ' 
co.iosco.com toda lealdade, prática que e tradição nos meios libertários. 

EOOCAQORES LIBERTÁRIOS 

CURTAS wa 

Esta sendo construída uma rede de con 
tatos visando organizar internacionalmên 
te os professores libertários para troca 
de experiências e Estudos de interesse 
comum. 

Esse trabalho conta com o apoio do Se 
cretariado da AIT e os interessados por 

dem escrever para j Secretariado Inter- 
nacional de Educação Libertária . CAIXA 
POSTAL 11.277 - CEP 05499 -S.Paulo SP 

TEATRO 
Filiado ao CCS, o GRUPO ANARCHCS 

tem apresentado com sucesso em vários 
teatros, a peça "GREVE DOS INQUILINOS" 

Vasco. Agora o Grupo esta en 
a peça "19 DE MAIO" de Pietro 
ser apresentada nas comemora- 
centenãrio do 19 de Maio. 

Ao mesmo tempo está sendo ensaiada 
a comédia infanto-juvenil UM TANGO AR 
GENTINO,de Maria Clara Machado. 

0 Grupo se reúne na Sede do CCS,aos 
domingos as 14 horas. Interessados , 
APAREÇAM. 

de pleno 
saiando 
Gori, a 
çoes do 

üs companheiros do Núcleo AIT Brasil 
estão organizando uma série de ativida- 
des para comemoração do Centenário  do 
19 de Maio. Estão previstas exposição 
de jornais; Teatro, Shows,Cinema,e um 
ato comemorativo nitidamente libertário. 

As atividades deverão durar três dias 
(1,2 e 3) e o Núcleo ja montou 4 comis- 
sões de trabalho que sao: IMPRENSA E 
PROPAGANDA; FINANÇAS, ORGANIZAÇÃO e EVEN 
TOS CULTURAIS. 

0 ato'comemorativo será realizado na 
noite de 19 de Maio quando será a abertu 
ra solene üo Congresso da AIT que devera 
encerrar dia 3 com a participação de com 
panheiros de vários Liados ir)  Brasil. 

ATEWÂÜ ASSOCIADOS 
As assembléias gerais do Centro, são rea 

lizadas no primeiro domingo de cada mês,as 
15 horas. Não falte pois as Assembléias 
são o órgão máximo de deliberação do CEN 
TRO DE CULTURA SOCIAL. 
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Programação Cultural 
AS CONFERÊNCIAS E DEBATES SERÃO REALIZADOS AOS SÁBADOS, 

INICIANDO-SE SEMPRE AS 16 HORAS 

Continuando uma das mais importantes iniciativas do CENTRO DE CULTURA SOCIAL,as 
Conferências e Debates semanais, e agora procurando desenvolver CICLOS sobre temas 
atuais, no sentido de desenvolver uma consciência crítica que leve as pessoas a to 
marem posição frente as questões e contradições da sociedade contemporânea,anuncia^ 
mos as nossas atividades culturais 

Iniciaremos,após a conferência do Professor Azis Simao, um Ciclo sobre os pro - 
blemas do Menor. Acompanhe a programação e participe trazendo ao CCS suas contri- 
buições, anãlses criticas, amigos, companheiros etc... 

15.03.86 -   PROBLEMAS DO SOCIALISMO ONTEM E HOJE 
Por Azis Simao, Professor Titular de Sociologia da USP,autor do li - 
vro SINDICATO É ESTADO, pioneiro na Pesquisa do Movimento Operário 

22.03.86 -   EXISTE 0 PROBLEMA DO MENOR? 
Por Evaldo Vieira, Professor da PUC e UNICAMP, membro da Presidência 
da FEBEM em 1983, autor de AUTORITARISMO E CORPORATIVISMO NO BRASIL, 
e outros livros. 

05.04.86 -   0 MENOR COMO PROBLEMA OPERÁRIO 
Por Edson Passetti, Professor de Política da PUC,autos do Livro 0 
QUE E MENOR, membro do Movimento de Defesa do Menor. 

12.04.86 -   AS INSTITUIÇÕES DE AMPARO AO MENOR 

19.04.86 

Por Rosa Gil Marsal, Psicóloga da FEBEM 

A AÇÃO COM 0 MENOR NA RUA 

26.04.86 

"Por Antônio Salvador Coelho, Educador de Rua,ligado ã Pastoral  do 
Menor com trabalho ativo na Periferia de S.Paulo. 

DEBATE GERAL SOBRE 0 PROBLEMA DO MENOR - Tirada de posição e Documento. 

BIBLIOTECA 
Está a venda nas livrarias e nõs reco 

mendamos os seguintes livros: 

Á REPUBLICA BRASILEIRA de 1964 -1984,de 
EVALDO VIEIRA - Editora Moderna 

REFLEXÕES SOBRE 0 SOCIALISMO - de Mau 
ricio Tragtemberg - Editora Moderna ~ 

0 QUE E MENOR , de Edson Passetti, da 
i-ditora Brasiliense 

DO CABARÉ AO LAR , a utopia da cidade 
disciplinar - de Margareth Rago, Edito- 
ra Paz e Terra 

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 

LIVROS 
Continuando a divulgação de titulos dis^ 
poníveis o Centro de Cultura Social í 
nuncia para venda: 

15- Uma Mulher diferente - de PEDRO CA 
TALLO Cz$ 10,00 

16- 0 Fascismo Ibérico - de F. de Oli - 
veira Fio       Cz$ 10,00 

17- Colonialismo Anticolonialismo ,auto 
doutrinação - Henrique G. CzSlO.jOO 

18- Fascismo e Espiritual ismo - Angelfo 
Galvao Cz$ 10,00 

19- Os Negros - Afonso Shmidt -Cz$ 10,00 
20- Leão X - 0 Scelerado João de Meai 

eis - A.Andrade Silva Cz$ 10,00 

Nosso endereço: flua Rubino de 
nfi 85 - Brás - SP - CEP 03097 

Oliveira 

Seja solidário com os libertários, depo- 
site qualquer quantia na Conta Corrente 
no 054 - P - 85521 - 9 - Bradesco - Aoêncj_ 
a Brás Urbana 
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