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A luta maior por uma sociedade justa e livre, pontilhada de crimes praticados pelos governos de todos os quadrantes, a serviço do capitalismo, seja privado ou de Estado, tem no
assassTnio pela justiça burguesa de cinco trabalhadores anarquistas que lutavam por 8 horas
de trabalho, em Chicago, em 1866 um dos seus grandes marcos.
A

Partir daí ° dia 10 de MAIO passou a simbolizar a luta dos trabalhadores contra a opres^
são, a fome e a injustiça, mas em 1896 a II INTERNACIONAL SOCIALISTA reunindo partidos marxis
tas e
social democratas, num Congresso em Londres, .desvirtuaram o sentido revolucionário e
histórico do 19 de MAIO, dado pelos ANARQUISTAS, para fazer deste dia trágico para os trabalhadores O DIA DA FESTA DO TRABALHO, de caráter reformista, politiqueiro, burguis e contra-re
volucionário, cooptando para a burguesia uma data de luta. Não tem outro sentido os grandes
desfiles militares realizados nos paises dito "socialistas" por suas classes dominantes. Foi
um serviço prestado pela social democracia ao capitalismo e a todos os governos, facistas ou
não, como de Getúlio Vargas, Perõn, etc:
Para os libertários do mundo todo, resgatar o sentido revolucionário da data, denunciando seu desvirtuamento, faz parte de suas lutas. No Brasil, a reconstrução da Confederação Ope
raria Brasileira (COB), Anarco-sindicalitas, através dos núcleos PrÕ COB/AIT, em franco desen
volvimento é um caminho para esclarecer a verdadeira história das lutas dos trabalhadores.

Programação Cultural
AS CONFERÊNCIAS TERÃO INÍCIO SEMPRE AS 16 HORAS.

A promoção dos CICLOS de debates no CCS. tem como objetivo trazer ã discussão, assuntos da atualidade e de
importância para a classe trabalhadora e para todos aqueles que sofrem, direta ou indiretamente, a pressáo feita
por aqueles que detém o poder. Os debates no mês de MAIO estão ligados com o problema da violência, sofrida no
Brasil, pelas mulheres, índios, negros e judeus. No mês de JUNHO as palestras serão sobre a AUTOGESTAO NA MORADIA.

IM A I Oi
07/05 - Dra. MARIA CLEMENTINA DE SOUZA .
Bacharel em Direito.19 Delegada Negra TitularDelegacia de Defesa da Mulher do ABCD.
TEMA - "VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER"
14/05 - DEBATE sobre o NEGRO no Brasil.
21/05 -Profa. MARIA LUIZA TUCCI CARNEIRO .
Profa. de História da USP. Autora de vários lj[
vros entre eles : Antisemitismo na Era Vargas.
TEMA - "0 ANTISEMITISMO NO BRASIL - 1930/1945"
28/05 - DIONEA MANCUSO
Doutoranda em Antropologia - PUC/SP
TEMA - "A QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL"

1J U N H 0|
04/06 - Prof. NABIL BONDUKI.
Arquiteto e Mestre pela FAU-USP. Presidente do
Sindicato dos Arquitetos de SP. Prof. da Escola
de Engenharia de São Carlos. TESE - Construindo
territórios de utopia : A luta pela gestão popular na produção de moradia. LIVRO - PERIFERIAS.
TEMA - "AUTOGESTAO NA LUTA POR MORADIA"

11/06 - Prof. JOAN VILLA.
Arquiteto e Urbanista, formado pelo Mackenzie e
Politécnico di Mi lano. E coordenador do Laboratõ
rio de Habitação da UNICAMP
TEMA - "0 DESENHO E 0 CANTEIRO : SUPERANDO AS DJ_
FERENÇAS ENTRE 0 SABER E 0 FAZER"
18/06 - Prof. ANTÔNIO ARNONI PRADO - Mestre e
Doutor em Teoria Literária pela USP.Escreveu, en
tre outros, o livro : Lima Barreto : A crítica e
a Crise. Professor de Teoria Literária na UNICAMR
Prof. FRANCISCO FOOT HARDMAN - Mestre em Política
pela UNICAMP e Doutor em Filosofia pela USP. E
professor de Teoria Literária na UNICAMP. Escreveu vários livros, sendo o último : Trem Fantasma : A Modernidade na Selva.
TEMA - "POR UMA GEOGRAFIA LIBERTARIA DA CIDADE"
25/06 - Mesa redonda com lideranças surgidas
na luta por moradia, dentro de uma perspectiva
de a.iuda mútua e autoqestão.
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PREÇOS VALIDOS ATE

LIVROS
Relação de títulos e preços correspon-

30 DE JUNHO DE 1988

dentes is publicações disponíveis no

CENTRO DE CULTURA SOCIAL.
9.0 QUE E AUTONOMIA OPERARIA - Lúcia Bruno. $200,00

ATENDEMOS PELO CORREIO
1.0 ANO VERMELHO - Moniz Bandeira. $300,00
2.MAUTHAUSEN - Diego Gimenez. $250,00
3.A REVOLUÇÃO SEXUAL - Daniel Guerin. $300,00
4.A DOUTRINA ANARQUISTA AO ALCANCE DE TODOS José Oiticica. $300,00
5.A ORGANIZAÇÃO DOS JORNALISTAS BRASILEIROS
(1908-1951) - Edgard Leuenroth. $500,00
6.OS ANARQUISTAS TRABALHADORES ITALIANOS NO
BRASIL - Edgar Rodrigues. $450,00
7.SOCIALISMO - UMA VISÃO ALFABÉTICA Edgar Rodrigues. $300,00
8. ABC DO SINDICALISMO REVOLUCIONÁRIO - Edgar
Rodrigues. $250,00

10.ANARQUISM0 E ANARCO-SINDICALISMO - Giuseppina Sfierra. $250,00
11 UTOPIAS ANARQUISTAS - Flãvio Luizzeto.
$500,00
12.CAPITAL,SINDICATOS E GESTORES - João Ber
nardo. $400,00
13.OS ANARQUISTAS JULGAM MARX-Antol. $400,00
14.OS ANARQUISTAS E AS ELEIÇOES-Ant. $350,00
15. PROUDHON:PLURALISMO E AUTOGESTAO - Jean
Bancai. $350,00
16-BAKUNIN POR BAKUNIN - Cartas. $300,00
17-A ANARQUIA E OUTROS ESCRITOS - Enrico Ma
latesta. $300,00

LEIA
RECADO AOS SÓCIOS E
CONTRIBUINTES DO CCS.

0 BOLETIM por várias razões deixou
de circular por um tempo. Isto não é
sinal de que ficamos parados. 0 CCS.

I- O pedido que fizemos em boletins anteriores para que nos envj^

2-

continua normalmente com suas ativida-

assem selos foi atendido por muitos, em valores superiores aos
previstos por nós na ocasião, mas não na proporção que nos per;
mita enfrentar os aumentos mensais dos correios. Reiteramos o

des. Várias palestras aconteceram aos
sábados. Entre elas duas tiveram uma
significativa importância por ter sido

apelo aos que ainda não o fizeram e agradeceremos toda e quaj_
quer ajuda. Como já dissemos, a falta de resposta será considerada um desinteresse em continuar recebendo o BOLETIM.

realizada com companheiros de outros

Continuamos com dificuldade na emissão dos recibos relativos
a contribuição depositada em nossa conta bancária, por falta
de identificação do depositante. Pedimos que nos comuniquem
pelo telefone 264-3284 ou por carta, para que possamos enviar
o recibo correspondente. E muito importante, tanto para o sócio como para a tesouraria do C.C.S., manter regularizada a
escrituração de suas contribuições.

paTses.
LUIGI Dl LEMBO ligado ã FAI italiana
e um dos participantes da UMANITA" NOVA
Sua palestra ocorreu em 19/03/88.
RUBEM PRIETO falou no Centro no dia
26/03/88. Ele e o idealizador da "COMU
NIDAD DEL SUR." Uruguaio, exilado na
Suécia, integra a COMUNIDAD NORDAN. Sua
apresentação revelou a viabilidade de
um trabalho autogestionãrio.

IMPORTANTE
1- 0 lançamento em edição fac-similar da revista "A VIDA", periódico anarquista, pela TCONE editora e organizada pelo Centro de Memória Sindical e Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasileiro (MILÃO), após a reedição do
Jornal "A VOZ DO TRABALHADOR", se constitui num marco importante para os que
estudam o Movimento Anarquista e Operário no Brasil. Publicação teórica e
cultural é um exemplo da imensa obra desenvolvida pelo movimento nas primeiras décadas deste século. "A VIDA" se encontra ã venda no CCS. - $800,00
2- ESCOLA LIVRE NO CENTRO DE CULTURA SOCIAL Por proposta da LIGA dos FERROVIáRIOS,
com o apoio do CCS., NOCLEO PRO COB/AIT, outros grupos e educadores, está se desenvolvendo
um projeto para a criação de uma ESCOLA LIVRE PARA TRABALHADORES. A idéia é a criação de cur
sos livres, discutidos com os próprios alunos, interessados com a possibilidade de preparação
para os exames supletivos. CONVOCAMOS uma reunião geral no DIA 15 de MAIO de 1988. Neste dia
será a apresentação de programas, com a presença dos alunos, professores e interessados em
PFDAGOGIA [.'IBFRTÃRTA,,
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