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Os trabalhado-
res da Petrobrás de-
mitidos pelo governo
Collor, em juúo de
1990, ocuparam no
dia 16 de dezembro
de 1992 o hall do pré-
dio da administraçáo
(EDISE), no centÍo
do Rio. Tal atitude
foi o ponto culmi-
nante de um proces-
so que se aÌrasta a
mais dedoisanos. Os
companheiros can-
saram de esperar a
efetivação da deci-
são da justiça que,
mesno burguesa,
lhes deu o dkeito de
serem reintegrados
ao trabalho (ganha-
ram na 10 e 20 ins-
tâncias).

Esta manifes-
tação pacífica duÍou
39 dias onde os de-
mitidos (todos eles concursados) sofreram diversas
represárias como: proibição do uso dos banheiros, dos

bebedouros, corte dos telefones do hall e impedimento de
podeÍ cntÍar ou sair do prédio.

A ocupação acabou no domingo dia 24 de janeiro de
1993. Seguranças da Petrobrás aliados a PM (a usual
dobradinha: aparelhos de repressão particular e estatal),

somando cerca de 80 canalhas; armaram uma emboscada
às 8:45h da manhã para retiÍaÍ as 15 pessoas que ainda
resistiam dentro da empresa e outras 15 que davam apoio
fora. Entre os demitidos, muitos mostraram as rnarcas da

selvageria dos carrascos.
Vários companheiros do movimento anarquista, que

faziam plantão rotativo, também foram agredidos. Mais
uma demonstÍação de solidariedade e apoio do MA,,/RI à
resistência dos demitidos da Petrobrás e, em particular, aos

anarquistas, Jorjão e Tavares. Solidariedade esta que, co-
mo era de se esperar, não veio da parte da direção do
Sindicato dos PetroleirosÃJ; Ao contrário, várias vezes

ameaçouretirar o apoio à luta, tentandodividir a categoria.
Este foi só o primeiro ato de repressão do governo

NAS BOCAS...

Íoto: ulah

ITAMAR. Esse, como todo governo usa o aparato de
repressão para impor a sua ordem, não importando o
lopele ou a preferência esportiva.

Esta triste experiência nos conduz à certeza de que náo
adianta ficar só grit ando: Pela não pivatizaçõo das ettatais!
Terros que nos múilizar propondo uma profunda modi-
Íicação estrutural na gestão dessas empresas, atualmente
entregue a uma escória resultante de "partilhas" e "ne-
gociatas" políticas.

Atitudes grotescas como essa, contra ex-funcionários
em manifestação pacífica, com certeza não ocorreriam se

a Petrobrás (ou outra estatal qualquer) fosse gerida por
quem realmente produz. Temos que levantar, para a socie-
dade, a discussão de outras alteÍnativas à rasa disputa entre
presídencialismo o! parlamentaisma. O Anarquismo
propõe a AUTOGESTAO como solução. Uma forma de
produzir onde todos participam da gestão de sua empÍesa,
se auto-organizando sem utilizar hierarquias de poder e

sem ter que aturar ''chefetes" indicados por tal deputado,
superintendentes amigos de tal senador, diretores colegas

de tal ministro e presidentes de tal quadrilha!

O primeiro autoútarísmo íncorporado é o ego: EU, EU, 8U... FUoEUlt 
,unol
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NOTICIAS LIBERTARIAS
. Rcde de Informagões:

LibemetelSC: O ztÍaznno Libemete se deve a problemas
com o microde Floripa. Eles propõem vna Campanha
Nacíonal pela Liberdade de Expresssão , Queren inten-
sificar a discussão sobre as propostas de funcionamento
da Rede para chegarmos a um teÍo básico mnjunto.
APOIADISSIMO! Ouem quiser participar peça os tex-
t6 p ra Libentete ou para o CEZ. Outro pâpo fun-
damental é a viabilidade econômica dos informativos.
Lcitores, man@stai-vosl Vinde a nós as assinaturâq
contribuições, selos, etc. etc.
Abeú GeruIlSP: O CCS/SP, mudou parâ R. Rubino de
Oliveira 73, um novo grupo anarquista irá atuar no
C-eúro. O Liberô Geral sairá como uma coluna no ble-
tim do CCS. ÂGUARDAREMOS ANSIOSOS!
CCL/PA: Chegot o 10 informativo que está muito legâI.
Estão funcionando nos nesmos moldes do CEI, com
palestras e debates semanais reaüzados pelo pÍópio
gÍupo. Os übertádos de Belém poderiam entrar na
Rede como umnó ealitor ou üsübuidor (deÍinições nos

te:úos básicos propostos) VAMOS DAR FORçA!
(CCUtr 

^ 
CP 12M CEP6ó017-970, Belén/PA).

o Passesta: Dia Z/01, o pessoal do MAP-RI participou da
nanifestação organizada por entidades que lutam pelos
direitos dos homossexuais. Manifestando seu apoio à luta
contra todo tipo de discriminação, o MA/RI aprofunda o
contato com os Moümentos Sociais organizados.

r Juvetude Libertária: Os conpanheiros do planalto, em
breve lançarão, seu informativo e avisam mudança de
endereço: CP09753 CEP70001-90, Brasíia/DF.

. IiteraÍura3
Livro: A Nova Aurora Libe,ttuia (194í19'18)'Mus w
lançamento do prolífero Edgar Rodrigues, Ed.
Achiamé. Pedidos paÍa o CEL.

S6tdo 277: Grupo de Natal, dedicado à literatura, artes
plásticas, núsica e cinema. Tem nos enüado idéias e
materiais muito bons. VALEU! (Prof. Jonas, 277
Lagoa Nova CEP 590m NataVRÌ9.

r Publicações Naclonais:
Dr. Libérío: Editora Libertina. CONFIRAMI (R. Sil-
vério Souto 160, Teresópolis, C8P91720-430 PoA/RS).
Desobeüência Crrz7.' Saiu o no 3 do zine anarco-punk
cheio de terúos, entrevistas e notícias ntri-interessantes".

(Mongol, CP307 CEP 92ü)11-970 CanoaíRS).
o Publicaçóes Internacionals:

Bióflos: Recebemos o n9 em formato tablóide, muito
bonito e consistente. (ApaÍtado Aéreo 35403, Bogotá,
Colombial
Opcion Lhetfuia: Boletim do GruW de Estttdo e Açao
Libeúóia (GEAL) em Montevideo, ao qual pertenc€
nossa querida compaúeira Luce Fabbri. Traz um ar-
úgo notável sobre a participa$o dos anarquistas rússos

no golpe de 191. (Casilla 141, Monteüdeo, Uruguai)
Correo A: Chegot o n91 desta revista anarquista vene-
zuelana que comemoraí anos Lutando pelo impossível
conta o Intoleróvell (Casilla 25, Fac. Ingeniaria-UCV
Ciudad Universitaria, Caracas 10,10, Venezuela)

No Próximo Número:
Lançamento da

Gampanha Contra a
Pena de Morte!
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PALESTRAS E DEBATES
(t@lizaçto CEL )

02102 - Falando de Ánarquismo...: Movimento Anar-
quista na Alemaúa (Valéria)

$102 - ProstituiçAo e Cidadania @unice, APERI)

16102 - A questao do Púer: Foucault (Oscar Fariúa).

Local: IFCS/UFRI - Sala 212
Lgo. São Francisco, I CentÍo
Hordrio: Tergas às l9:00h
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