ADQUIRA NOSSAS PUBLICAÇÕES:
“POLOP, Uma trajetória de luta pela organização independente da
classe operária no Brasil”
Textos selecionados sobre a trajetória da Polop. (2a. edição, 2010).

“Conquistas e impasses do socialismo no Século XX. Escritos da Polop”
Textos selecionados sobre a situação do campo socialista, de autoria de A.
Thalheimer, Érico Sachs e Victor Meyer
“Érico Sachs – Ernesto Martins : Um Militante Revolucionário entre a Europa
e o Brasil” (1ª. edição 2016)

Coleção Marxismo Militante:
Volume 1 – Sobre o fascismo - August Thalheimer
Textos inéditos sobre o fascismo e sobre a frente popular, de autoria do revolucionário
alemão August Thalheimer (1884-1948), cuja obra é praticamente desconhecida no
Brasil.
Volume 2 – Curso básico da ORM-PO
Curso de formação política básica, utilizado pela Polop durante os anos da ditadura
militar. Permanece sendo um importante instrumento para transmitir os conceitos
básicos do marxismo, destacando-se pelo didatismo e poder de síntese dos textos.
Volume 3 – Marxismo e luta de classes – Érico Sachs
Reedição ampliada do livreto de autoria de Érico Sachs, publicado pela primeira vez
no Brasil em 1987, pela Editora Práxis (Salvador – BA). Trata-se da reprodução de
curso ministrado pelo autor na Alemanha, quando do seu exílio, nos anos 70.
Volume 4 – A transição para o poder na tradição marxista
Coletânea de textos marxistas relativos às questões da transição para o poder e às
palavras de ordem de transição, no caminho da luta pela tomada do poder na
sociedade capitalista.
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Volume 5 – A lenda do outubro alemão e outros textos – August Thalheimer
Textos inéditos no Brasil de autoria do revolucionário alemão August
Thalheimer. Versa sobre a polêmica em torno da revolução proletária de 1923 na
Alemanha e, sobre o política internacional após a 2ª. Guerra Mundial.
.

Caderno de Textos:
Volume 1 – Notas sobre o Momento Histórico Atual

Veja no nosso Portal mais informações sobre as nossas publicações e como
adquirí-las: www.centrovictormeyer.org.br
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QUEM SOMOS

PROJETOS EM ANDAMENTO

O Centro de Estudos Victor Meyer (CVM) é uma sociedade civil sem fins lucrativos,
que se propõe a aglutinar militantes e estudiosos das lutas sociais em torno de tarefas
que contribuam para aumentar a participação consciente dos trabalhadores na vida
política, econômica, social e cultural do país.

1. Recuperação do Acervo e Reconstituição da Memória

NOSSOS OBJETIVOS

Reconstituir a memória da prática da POLOP, desde a sua fundação; recuperar os
acervos de documentos elaborados ao longo da sua história; disponibilizá-los em
arquivos de acesso público, publicar na forma de livros os documentos principais - eis
as tarefas colocadas de forma permanente.

Para a consecução dos seus objetivos, o CVM se propõe a:

2. Memória das Lutas Operárias

a) Realizar estudos e pesquisas sobre problemas socioeconômicos, políticos e
culturais, que contribuam para a melhoria das condições de vida das camadas mais
carentes da população, destacadamente dos trabalhadores urbanos e rurais.

Através desse projeto o CVM pretende contribuir para a preservação da memória das
lutas operárias no país, em especial aquelas ocorridas nas décadas de 60/90. O
objetivo é recuperar e divulgar as experiências mais importantes das lutas operárias no
período, de forma a contribuir para a elevação da consciência da classe operária
brasileira.

b) Prestar assessoria técnica, educacional e política a entidades sindicais e
comunitárias, tais como: associações de moradores, de trabalhadores e de agricultores
familiares, visando melhorar a qualidade de suas atividades sociais.
c) Planejar e executar, diretamente ou em convênio com outras instituições, programas
e projetos relacionados com os objetivos do Centro, com ênfase na formação de
lideranças sindicais.
d) Contribuir para a recuperação e preservação da memória das experiências da
esquerda revolucionária e das lutas operárias no país.

COMO PARTICIPAR DO CVM
O CVM admite associados, que poderão ser efetivos ou colaboradores.

3. Coleção Marxismo Militante
Publicação de textos selecionados, de forma a levar aos militantes da atualidade as
experiências e as reflexões teóricas daqueles que, ao longo dos tempos, construíram a
luta dos trabalhadores pela sua emancipação. Com esta coleção, o CVM espera estar
contribuindo para o entendimento da realidade brasileira, ponto fundamental para a
luta contra a exploração.

4. Caderno de Textos
Publicação de textos produzidos pelo Coletivo do Centro de Estudos Victor Meyer.

5. Boletim Mensal de Conjuntura

São associados efetivos pessoas admitidas pela Diretoria a partir de proposta abonada
por dois outros associados efetivos e que preencham os seguintes requisitos:

Edição eletrônica mensal com análises sobre a conjuntura

- ter demonstrado através de trabalhos que se identifica com os objetivos do Centro;

6. Portal CVM

- declarar concordância com os objetivos do CVM e manifestar disposição de
trabalhar voluntariamente pela sua consecução prática.

Manutenção de um portal eletrônico na Internet, com artigos, notícias e divulgação de
eventos relacionados com os objetivos do Centro. Nesse Portal também são
disponibilizados os acervos objeto das pesquisas do Centro relativos à memoria da
esquerda revolucionária e das lutas operárias.

São associados colaboradores pessoas identificadas com os objetivos do CVM e que
desenvolvam um trabalho de colaboração junto ao mesmo, através da capacitação e
disponibilidade de cada um.
O CVM está aberto a parcerias com entidades similares e à colaboração com
apoiadores e militantes dos movimentos sociais.

Participe das nossas atividades. Entre em contato conosco:

cvmbahia@gmail.com

