
poÍtância. A $up€rficialidade, a fragildade e fals
camftânhâs são mais um sinal da futilidade dessa
e do oportunismo dos políticos. Vejamos:
Mon*rqul'ri: O seu principal argumento é
seria o chefe de estado, figura
ordem, exercendo um poder
em Jogq
devido a

facilidades, privi-
são algumas das armadil-

para desarticúar os sindicatos
L- através da cooptação de suas
recoúecidas,
transformando rossa cidadania
mão de decidir e âhüÍ diÍeta-

Os
se

Qual
? É um engodoordem

achar
vantagens parâ

A
estabilidade e
quecem Ao

em mera

Parlameatarlsmo: Pra começar que Parlamentàismo?
Existem ltárias foàr3s de iFplementaÌ essê rêgime delgo-
veJno, mas disso não se fala. À lideranças deste movìrnen-
to.,ggmo: Paulo Matuf, Delfim Netto, Fe*y, C"*l:.:.Ll,.l

NAS BOCAS...
Q que impofta não é o que frzüam da nós,

'apoio 
noútuo e soüdarièdade, quebrar as relações de poder

e hierarqüa. Não precisarnos nos pÍeocupâÍ com as fan-
rasias dos governantes, não queÍemos govàruo algum.

mente.queles relativas a nossa vida e da-

Vamos respeitar nossa capaci-
autogestáo. Adr dhetâmente. Em

de "ismos", montar redes de

o quo fazamos do que frzoram da n6s.

SARTRE

ma3

ssü
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üBHffi
GOVERNO ALGUM

Nada de fato vai noudar. Neste 21 de abril, os brasilei-
ros estão coagidos a participar do plebiscito para escolher
o rogime político o a forma de governo do país. Com
requintes de cinismo, as elites quercm nos fazer acreditar
que.mrrdando de fachada política iremos resolver a crise
brasileira. Estão nos dando a fome e a oportuaidade de
escolher a nmelhor formai de sermos tiranizados.

O que queremos é acabar com a rhiséria, o desemprego
e encontÌaÍ meios
dç nâo sermos ex-
plorados. Claro que
estas qr€stões nun-
ca serãb .olietb de
plebiscito algum.
Os resultados de-
sestabilizariam as
oligarquiaS domi-
nantes, Tentam nos
empurrar goela
abaixo falsas aiter-
nativas e mais uma 

-

vez desüam o foco das atenções para problemas sem

Alfaites, Farroupilha c outras. Sem dade de
a conupcáo que já era generalizada. vez de

burguesas trará légios legais é
has

os monarquistas. Se es- liderancas
Brasil" foi sustentado pelas
que o voto era censltário; ú
e n'cos. Se esqueceh que o

t)itbrno começou nesta época. N{o falam
iangÌentas às rebeliões provinciais: Ca-

(que pulou o muro por causa do "centralismo democrático"' 
do Pt), não admitêm que estÊ sistema é a forma nais clara
de dficultar as cobranças e qualquor apuraçío de rospoa-
sabilidades. A pseudo Ílexibüdade nos cargos executivos,
tem por objetivo criar expectativa de muda:rça toda vez que
cai um gabinete. Mas quem escolhe o gabinete? Os mesmos
canalhas que compõe o Congresso Naçi6nel, predominan-
temente eleitos pelo poder econômico.

Presidencialismo: A corja que está afrentedesta
campanha fala por si mesma:
ACM, Marco Maciel Ney
"candidatíssinos"
uerem a ser

o
é que.nós ma:rda
no

de decidir
mâso-

será fruto
classe domi-

é deÍameDte
idente são apenas
o "ilu.ni nado" quo

fazer e desfazer

9SSaS

uma
Ce. É simplesnente
outrâ-oquediÍá

milhões! A
diferente de

üvet urna rea.lidade
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NOTíC|AS LIBERTÁRIAS
. Red€ de ltrformações:

LIBERNETE LO veÍãop3: Tão bórir quanto o.ariterior.
Muitas notícias. um editòrial súre Natúúo e um
apelti às assiiraturas. Para três edições, envie trinta selos.
Todos precisamos.
LIBERÔ GERAL: Está para sair, Enú aran oATENEU
10 e um te*o sobre o plebiscito: "Mudam-se as cordas,
mas a rnão é a m€sma e o boneco coatinua seado você".
Excelente.
VIA DIRETA 5 mzrl93 :traz um ôtimo editorial sobre o
PT e os anaÍquistas e diversas trotíciâs.
ÁLÕ TARMAI Não recebemos de ninguém, exceto
Libemere, comentários ao tqúo do Cãl sobre a Rede
de Informações. Vamos à Rede.

r Novos grupos:
CAF - Coletivo Anano-Feminista; formado por liber-
tárias de São Paulo, CP117 CEP07111-970 Guaru-
lhos/SP.
GEL - Grupo de Esh.tdos Libertdios: cnletivo do Paraná,
CP LlL4? CE'P8024Á,-970 Cüritiba/PR.

o Dla Internaclonal rla Mulher - &3:
Em São Parìlo O OaÍlc-SP realizou um ato com perfor-
marces. Em tselém O CCL promoveu uma ação com
pa letagers.

o Mudançal
Novo endereço ôa ABSURDO ZINE e a LOURA'.
CVnfin CE'm1495-970 São Paulo/SP.

o Publicaçóes Nacionalsr
A REVALU 1, fev/93: Informativo do MAP/SC.
CP1088 CEP88010:970 Florianópolis/SC.
GENT. LHA. 1l 

'e.2; out e 
:nov/92: Informativo do

MÂP/DF. Rai, QNN 01, Conj.tE, casa 19 CEP72000 . ;
Ceilândia NortelDF.

20104 - Sexualídade e Liberdade. Alex Xavier.

27 /04 - HistórÌco do I o de Maio . R.enaÍa . Organaaçdo

firu! do evento.

Ol.l05 - Atividades no dia do tlabalhador. A partiÍ das
10:00h na Quinta da Boavista. Fazemos festas para
lembrar nossas lutasl

Hoúrio: Terças às 19:00h
Local: IFCS/UFRI - Sala 212
Lgo. São Francisco, 1 Centro/Rl.

BIGORNA !,2e3, dezàfevl93: Periódico da Juventude
Libertária - SP. Macedo CP12 CEP07111-970 GuaÌu-
lhos/SP.
O MASCÁTE O - fevl93: Veículo do núsleo pró-CCS de
Belo Horizonre. CP2465 C8P30160.970 Belo
HoÍizonte/Mc.
ANARCO-SINDICAIJSMO: O núcleo pró-COB/SP,
enviou o *Manirfesto dos Sindicalistas Revolucionários
anti o Plebiscito de 21 de abrif. CP7597 CEP010AL970
São Pado/SP.

r Publicações Internaciorais:
GERMINAL 59 e 60 inverno 92:.jornal übertário de
Triesté,-Friuü e Veneto. anta quaúdade visual e con-
teúdo político. Via Maz-
zini 11, 34121 Trieste,
Itália.
THE STATE ADVER.
S.4.RY 19, 20 e 21: revista
da Aliança Anarquista
de Astearoa, Saiu nota
sobre a prisâo dos anar-
copunks em São Paulo
em ? de setembro. Po
Box 78-104, Grey Lynn,
Aotearoa, N. Zelândia.
CAUNTERINFORMA-
TION 36 marlabr/mai
93: boletim escocês so.
bre os movimentos so-
ciâis na Grã Br€taúha e
no mundo. CI c/o 11
Forth ST; .tdinburgh
EHl, Esócia,

Publiclmos orn FPsl 'asc{ de árïoro', com tlntâs cÌórlccs. Copia tudo 0 {uc quisgr. ïircgêm: 500 0rEmplcÍ6r.

FEDE DÊ tNFORtl/iAçóES: Cet Cp r rszo cEp 22412-970 Bro/FJ; LIBERNETE Cp 5t 40 CEp 88otG,97O FtoÍtpdsci TJBEAô GEFAL Cp 56tro
cEP 6999.970 São Pruto/SP; VtA DtnETA Cp 3395 CEp 82Oo&970 CsÌtribr/pR !_IBERÍÁFIOS NO FtO: GAJO/UTOPIA Cp 14570 CEp
22412-970; UTOPIA CP l5o0r CÊP 201s5.t70; O MUïRÁO CP 128019 CEP 2r24G970 NtrrÍóURJ; MAP/RJ Cp 0SOO3 CEp 2t s44-970.


