
CURTAS 

Núcleo de Filosofia 

Com a transferência de nossa companheira Fernan 

da Isabel para Portugal, o Núcleo interrompeu suas 

reuniões. Agora alguns dos integrantes querem reto- 

mar os estudos. Para discutirmos programa, horário 

e periodicidade, marcamos uma reunião para o dia 11 

de março, quarta-feira, às 19:00 horas no C.C.S.. 

Até lá todos os interessados poderão se informar às 

quartas-feiras e aos sábados das 16 às 19 horas no 

CCS. . 

Imprensa Libertária 

Queremos destacar o surgimento do jornal "Ove- 

lha Negra" feito por companheiros de Belém do Pará. 

0 n9 01 saiu em novembro de 91. Os contatos com o / 

jornal podem ser feitos através da Caixa Postal 

1206 - CEP 66000 - Belém - Pará. 

Por causa dos problemas pelos quais vem passan- 

do o jornal Mutirão, os companheiros do grupo do / 

mesmo nome iniciaram um serviço de assinaturas para 

garantir a manutenção do jornal. As pessoas interes_ 

sadas pelo jornal podem escrever para a Caixa Pos- 

tal - 126049- CEP 20155- Rio de Janeiro - RJ, soli- 

citando as informações necessárias. 

LEIA E DIVULGUE A IMPRENSA LIBERTARIA 1 

ESPERANTO 

Com as palestras de Gilbert Ledon o CCS. ini- 

cia as atividades esperantistas. O curso deverá ini 

ciar-se a partir do dia 07 de março próximo às 14 / 

horas, a cargo do nosso companheiro Prof. Geraldo / 

Damasceno de Almeida Jr. Até lã, para inscrição e / 

informações os interessados devem procurar a Comis- 

são de Esperanto, no CCS., aos sábados das 15 às 

18 horas. O curso é inteiramente gratuito. 

Anarquismo, Ecologia e Ação 

0 Núcleo de Ecologia Social reinicia suas ati- 

vidades buscando criar um grupo de vivência e práti 

ca. Pretende agregar e impulsionar uma militância 

informal, sem rótulos, que atue no cotidiano, onde 

o Verde e o Libertário se integram para abranger os 

pontos fundamentais desta sociedade, não sendo mais 

uma forma de alienação e deturpação. Nesse projeto 

abre-se espaço para discutir, definir e organizar 

um programa de atividades diversas. Reunião de con- 

tato : 19/03/92 (59 feira) - 19:00 ãs 20:00 no CCS. 

Anarquismo e Militância 

A propriedade é um roubo. Assim o Vestibular 

da USP procurou testar o conhecimento político dos 

seus candidatos, garantindo, ao menos nos cursinhos 

deste ano, o estudo do Anarquismo. Questão impensá- 

vel para os estudantes dos anos 70 e 80. Banido co- 

mo fato histórico, o Anarquismo volta ã tona. Desta 

vez, sem ironias, como comprova a entrevista do nos 

so companheiro Jaime Cubero, na TV, no programa Jô- 

Onze e Meia. 

Cabe a nós irmos além dos "15 minutos de fama" 

da mídia e criarmos um movimento de forte inserção 

social. Discutir e definir as formas de realizar / 

tal tarefa, estudando o Anarquismo e seu desdobra- 

mento na vida diária, são alguns dos objetivos das 

reuniões que continuarão a temática do nosso compa- 

nheiro José Garcia de Abreu. Para todos os que quin 

serem aprofundar em tais questões e vivenciar suas 

próprias soluções. Reunião de contatos : 13/02/92 - 

19:00 horas no CCS. Informe-se sobre ela e parti- 

cipe. 

Serviço de  Livraria 

As tabelas e relações de títulos e preços das 

publicações do Serviço de Livraria do CCS. são / 

publicados em catálogos separados. Sempre que possí 

vel distribuiremos o catálogo como encarte anexo ao 

Boletim. Aos interessados que desejarem receber os 

catálogos em qualquer tempo, basta escrever solici- 

tando-os. 
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Editorial 
A IRRACIONALIDADE DO ESTADO ... ATÉ QUANDO?.' 

0 Estado brasileiro, mais que nunca têm demonstrado a 

estúpida insensatez que lhe é intrínseca. A novela dos 147% 

para os aposentados com a briga entre o Judiciário, o Execu 

tivo e o Legislativo, este movido por interesses eleitorais 

(1/3 dos deputados candidata-se a prefeito); a Saúde Públi- 

ca aviltada e a mercê de privatizações que só beneficiam as 

máfias dos convênios; o Ministério de um governo "democráti 

co" recheado de lacaios da ditadura militar, uma recessão / 

planejada com desemprego crescente mas onde uma minoria sem 

pre está bem ... não foi 91 o melhor ano da indústria auto- 

mobilística? 

Duem são os idealistas românticos? Aqueles qje acredi- 

tam na regeneração da Escola Pública porque uma classe mé- 

dia empobrecida e reacionária irá frequentá-la? Os que já 

salivam pelo voto "consciente" dos aposentados? Os que con- 

denam a automedicação mas não dizem como achar e pagar um 

médico decente? Os que louvam a imprensa burguesa mas esque 

cem que a "guardiã das liberdades" só enfoca um- escândalo 

para enfumaçar o resto do quadro? Os que querem o Poder Po- 

lítico, á Maioria no Congresso, as Vereanças? 

Seremos nós, os que não podem aceitar tais absurdos, / 

os idealistas ?? Se não podemos, até quando ficaremos de / 

braços cruzados ?! Autogestão ! Ação Direta | Novas formas 

de trabalho cooperativo e militância cotidiana ! Urge mover 

-se ... ou seremos tragados pelo abismo da crise ... dupla- 

mente culpados pois, ao contrário da maioria, mantemos os / 

olhos abertos J! 
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NOTAS 

CCS.     URGENTE   li 

O planejamento e desenvolvimento das ativida- 

des do CCS. dependerá sempre de uma base materi 

ai : uma sede e os recursos para mantê-la ... So- 

licitamos aos que se responsabilizaram pelo paga- 

mento de uma contribuição mensal que o façam com 

a máxima urgência. A situação precária das finan- 

ças do CCS. não permitirá a continuidade das a- 

tividades sem o compromisso pessoal de todos den- 

tro das possibilidades de cada um. Do respeito às 

próprias decisões depende o sucesso de nossas ini 

ciativas . 

Nossas despesas praticamente triplicaram a par 

tir de dezembro passado com a tendência a aumentar 

consideravelmente. £ urgente aumentar nossa arre- 

cadação, por isso nosso apelo! 

ADVERTÊNCIA  IMPORTANTE 

Uma grande parte dos boletins do CCS. distri 

buidos por mala direta (em torno de 1.200) são en- 

viados ãs pessoas que os solicitaram e que nunca / 

responderam ao nosso apelo sobre o envio de selos 

ou deram algum retorno apesar de muito tempo trans, 

corrido. Como esse trabalho representa muito esfor 

ço para a Comissão de Gestão do CCS., além de / 

.muito oneroso, difícil de manter na atual crise, / 

decidimos solicitar que nos escrevam enviando-nos 

selos no valor de primeira postagem, um selo para 

cada remessa que efetuarmos a partir deste. A fal- 

ta de resposta será considerada desinteresse pelo 

recebimento e implicará na suspensão do envio do / 

boietim. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a / 

todos os que nos tem enviado selos e contribui- / 

ções, graças ao que, pudemos manter ati aqui uma / 

distribuição tão volumosa de nossa publicação. 

OUTROS 500 - O PENSAMENTO LIBERTÁRIO INTERNACIONAL 

O grande evento a ser promovido pelo Centro de 

Cultura Social, a Faculdade de Ciências Sociais da 

PUC-SP e a Fundação Cultural São Paulo, a realizar- 

se entre 24 e 29 de agosto de 1992, tem por objeti- 

vo informar, debater e divulgar os fundamentos do / 

pensamento libertário e suas abordagens face a  tão 

anunciada "nova ordem mundial" que será discutida / 

nas reuniões de Chefes de Estado nas comemorações / 

dos 500 anos do Descobrimento da América, na Espa- 

nha, e na ECO-92, no Brasil. Para Outros 500 estão 

sendo convidados os maiores expoentes do pensamento 

libertário do mundo. A Comissão Organizadora deverá 

editar Boletim Informativo. 

REFLEXÕES SOBRE A ANARQUIA 
De Maurice Joyeux 

Na série de livros programados pela Editora Iiira 

ginãrio, em consonância com o grande evento OUTROS- 

500 - 0 PENSAMENTO LIBERTÁRIO INTERNACIONAL, o pri- 

meiro titulo será Reflexões Sobre a Anarquia, de / 

Maurice Joyeux, que deverá ser publicado em feverei^ 

ro e estará a venda em nosso Serviço de Livraria. 

Livro de análise lúcida, de quem dedicou a vida 

toda ã luta pelas idéias anarquistas, é tanto mais 

importante quando o autor, falecido recentemente, / 

se projeta como uma das grandes expressões do pensa 

mento libertário deste século. Suas investidas con- 

tra todas as dubiedades e desvios que concorreram / 

para retardar o grande projeto socialista libertá- 

rio aparecem neste livro, desde a crítica ã dialéH 

ca que justifica o chamado "período de transição", 

que sõ serviu para frear o impulso revolucionário / 

até as distorções que pontilham o universo de dis- 

curso do socialismo atual, como autogestão, marxis- 

mo libertário, etc. 

Um livro cuja publicação preenche uma necessidjj 

de, no clarear de conceitos, na reafirmação vigoro- 

sa de certeza nos princípios de liberdade e igualda^ 

de e na proposta de uma nova civilização que supere 

a barbárie, apanágio do Anarquismo. 

Programação Cultural - 
AS CONFERÊNCIAS TERÃO INICIO SEMPRE AS 16 HORAS. 

AOS     SÁBADOS 

Estamos   organizando   uma   série   de   conferências   e 
i ~     — palestras   que   se   seguirão   as   abaixo   relacionadas   de 

modo que, com exceção dos sábados em que haja feria 
dos acumulados, sempre haverá um evento cultural 7 
programado, com debates livres sobre o tema. Divul- 
gue e participe. Contribua com suas análises e cri- 
ticas . 

Além das palestras de Gilbert Ledon, que antece 
dem o início do Curso de Esperanto (ver nota) e a / 
última palestra de José Carlos Garcia de Abreu sobre 
Anarquismo e Militância, cuja temática motivou a cri 
ação de um grupo permanente de estudos - os intcres 
sados poderão se informar na secretaria do C.C.S. - 
outras   palestras   avulsas   completam  o   programa. 

01/02/92 - DA NECESSIDADE DE UMA LÍNGUA INTERNACIONAL - Gil- 
bert René Ledon - Engenheiro, jornalista, escritor e editor. 
Membro e representante no Brasil da SAT ( Assoc. Anacionalis- 
ta Mundial), esperantista. Atual presidente da Assoc.  Paulis- 
ta de Esperanto. Têm os seguintes livros '. "Zé do Burro", em 
esperanto, francês e português; "Moderna Mito :  La Kolektive- 
co"  (Um mito moderno :  a coletividade); "Sennaciece tra nia / 
mondo"  (De maneira anacionalista através do nosso mundo); "Al 
Ia tero returne" (De volta ã terra). Têm muitos trabalhos pu- 
blicados em jornais e revistas esperantistas do mundo todo. 

09/02/92 - ANARQUISMO E MILITÂNCIA : PROPAGANDA E AÇA0 - José 
Carlos Garcia de Abreu - Economista. Graduado em Administra- 
çao de Empresas pela G.V. Jornalista. 

15/02/92 - 0 ESPERANTO - Gilbert René Ledon. 

22/02/92 - SOCIALISMO - José Carlos Orsi Morei - Graduado em 
Filosofia e Põs-Graduado em Fisica. 

07/03/92 - AUTOGESTÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR : ESCOLA MODERNA N9 
01 - Marinice da Silva Fortunato - Mestra em Filosofia da Edu 
cação pela PUC-SP. Membro do Movimento Internacional Prõ Esco 
Ia Pública.Equipe Docentes. Escreveu artigos e trabalhos pa- 
ra publicações especializadas em educação. 

14/03/92 - ECOLOGIA E SEUS MOVIMENTOS - Arnaldo dos Santos Ro 
drigues - Diretor da União Ecológica. Filiado ao Greenpeace. 
Membro do Fórum Nacional da 0NG (Organizações Nao Governamen- 
tais) para a ECO-92. 

21/03/92 ; UNIVERSIDADE BRASILEIRA, ANTROPOLOGIA E A REALIDA- 
DE - Dionêa Mancuso - Doutorando em Antropologia pela PUC-SP. 
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