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TRABALHADORES RURAIS SE ORGANIZAM E AGEM

PERIÓDICO ANARQTIISTA

Apesar de tantas promessas de caÍÌpanhas eleitG
rais dos políticos, de tantas garantias e compromissos
de honra com a realizaçâo de uÍÌa RefoÍÍÌa Agráúa
definitiva e ampla pelos govemantes, os trabalhadorcs
rurais nunca ficaram em casa, de braços cruzados, a es

espera de alguém que üesse bateÍ na porta indagando
se precisAm de terras para üveÍ e tmtralhar.

O moümento dos sem teÍÉ e as organizações po-
púares, atÉvés da sçao diteta dos tabalhadores, jâ
realtzaram várias ocupações e lutas pela conquista da
posse da terra no Rio de Janeiro - principalmente na
Balrada Fluminense, onde a populaçto se concentra e

os graves problemas sociais exigem uma resistência
mais determinada dos trabalhadores.

u metodo de açdt dtrets nao tÍansteÍe a rcsponsa-
bilidade das lutas para meia dúzia de políticos resolve-
rem os nossos problemas e portâs fechadas, com suas

papeladas jurídicas que não entendemos e longe dos
locais de organização popúar, protegidos no conforto
dos Palácios GqvemaÍnentais. A ação dAeta acontec€
quando a população assume paÉ si a responsabilidade
de fazer valer os seus direitos, tomando nas mãos as

rédeas dâ $ituação, agindo coletivaÍnente de forma or-
gmizada. conp acontece nas ocupaçòes callÌponesírs
pela pose da tern. Quanto úais o iioro aprende a

confiar em si mesmo e na sua capacidade de viveÍ e se

relacionar sem depender dos governantes nem dos pG
líticos, mais se toma independente e conquista as PIó-
prias Ínã'os, perman€ntemente, os seus dfueitos sociais.

Importantes útódas já foram conqústadas pelos
posseiios, demonstrando que toda esta injustiça e

desordem social, provocada pelos patrões, latifundiá-
rios, governantes, militares e demais p'aÍasitas do po-
yo, tem concefto € pode ser superada pelo esforço dos
tr ab alhado re s.

Porém o moyimento camponês e a luta poÍ ter.a e
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liberdade ainda está no seu início. É necessário am-
pliarmos cada vez mzis a solidaiedqde entrc os tÍaba-
lhadores. É fundamental esclarecermos de uma vez
por todas que a desunião entre nós é a maior arma e

garantia dos privilégios dos patrõ€s. A única chance
de "nos darmos bem na úda" é pela solidariedade en'
te os tmbalhodües.

Todos sabemos que se viyéssemos numa sociedade
justâ e com libeÍdade, sem que uns poucos tomassem
para si a maior parte das riquezas, haveria o suficien-
te para todos e ninguém ficaJia namiséria. Mashá mui
ta te[a sem gente e múta gente sem tena, e isso por
causa dos donos de gandes extensões, de latifúndìos
maiores do que a üsta pode alcançar. Não adianta
udrülúdlu, rrau dúidrÌa paúúw. ÈÜ 1uúrúu vr trÁra
lhadores forem solidários e se unirem é que acabarão

os exploradores, os colruptos e os parasitas (inclusive
os que se dizem "amigos", mas que viYêm às custas do
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trabalhadoÍes que já consegufuam a poss€ e os que ain-
da Nada possuem é a maior arma popúar contÍa a mi-
séria e a explonçâo dos salários. Também ajuventude
* inclusive a das pequenas cidades do interior - pode
exercer um papel signiÍicativo nesta difusâo do moú-
mento camponês entÍe o povo.

Além de expandir em quantidade, devemos ayan-

çar na consciência popular de uma propostacoletiyís1
ta e -de organizeçío comunitbia da R€formâ AgÍáÍia.
Os posseiros sabem melhor que ninguém que a con-
qüsta da terÍa é apenas um primeiÍo passo. e que a
solidariedade e o4anização entre os posseiros é neces-
sária para uma real e garantida melhoria de üda. Mui-
tos possetos vencem a batalha ?ela tomada da tefn,
:@ aÃ.! e^Ì,.lõr^ Ìrv.6!&;.ae ?@a z eié-ée 6rèÌ.í1e pe-
las dificuldades que enfrentâm soziúos paa viverem
do trabalho agrícola neste capitalismo selyagem.

Reforma Agária não é simplesmente distÍibúção
de terÌas, mas sim a oryanizaçâo de ümâ nova soçieda-
dd camponesa. baseada em comunidades üwes e dúi-
gidà pelos própriros fab:alhadorcs. Esta nova socieda.
de não é um soího ôú uma idéia ingênua, ela já co-
meça a se desenhar entÍe nós, suãs pÍimoiras formasjá
surgem da pÍôpda luta pela posse da terra que se dá

laü:1ffiipór;tBem.rnais. qtie ü!â lefÕtlÊa,juÍídiea eì ., .

fundiária, ela é uma Reforma Social.

povo).
Portanto, é a paÍtir deste sentimento e desta con.

vicção que plecisamos aumentar a

minensé e no interior prccisam e podem paÍticipal
dsifa lutÍ, ire soiiãaizando,'coúècêíild è íêinfotÍnaí!
do sobre as a@es popúares em outras regiões, se oÍ-
ganizando e agindo, assumindo â responsabilidade co'

- letiva de fazer a Refoma Agária, que é o início para

a conquista dajustiça social.
É este o maior desafio para o atual moúmento

camponês no Rio de JaÍ€iro: tralsformar a luta pela
poss€ da terra nufita atividade popular e generalizada

entrc os trabalhadores runis e da cirlade. PaIa tamâ-

nha tarefa a expeÍiência e uÍiião daqueles que já par'

ticipanm de confrontos e ocupações de tena é mui'
to importante. Aqui também a solidariedade entrc os
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PARA QI,'E CRIAMOS ESTE JORNAL???

O dinheho é pouco e o custo da tiÌagem é alto. Nos-
sa dificuldade de acompânhat toda a realidade dos movi-
mentor populales e o cotidiano do! catnDolese3 em luta,
peìa posse d! ttlIÍr ou poÌ melhores salátiot e condiçõos
ae trabalho nos exige uma dedicaçâo intensa e dilcipli-
nada. Dis&ibuiros exemplaÍes em poucos dias nd dispeÍ_
so conjunto de leitolet - posseiÍos, asúlâÍiados rurais e

da cidade, e$tudantes e todos os ativistas populales em
ger:al, sem excluú nenhum interessado pela censura eco'
nômica do pÍeço nem dêixâÌ d€ affecadar o cuÍeio das
p!óximas tiÌagens; será urÍâ verdadeira maratona paÍa
um. pequeno Erupo editoriaÌ qüe íão pode bancar sozi
nho o jornal ou mesmo te dediciü pÌofissionalmente a

esta tüefa.
Se já dá pâÌa prevcr o desafio desencorâjâdoÍ deÍa

iniciali!". Ìcmo\ em contra parlrda um compromrsso
sincero com a handoÍmaça:o desta realidade injìrsta e

lncoerenlc quc üolcnta loda a nossa geraçto e amcrça
a pÍóxima Já nascendo com a capâcidade mcntâl rcdu"
zidâ pcla desnutrição, pela íome. Da ccÍleza de quc Íâo
podemos ficar scntados. rcfletindo sobÌe as pÍohabil!
dades de tâl ou tal âçâo, nasceu esta folha dc quatro pá-
ginâs metidâ a jornal. Corno as cÌianças recém nascidas
do Rio de JâncÍo, tambóm cste primeiro cxenplar não
tem garantida sua sobreüvência. Todavia enquânto cxii-
tir scrvirá de cspaço para a li\re o(pressâo popular, com
o único Íequisito de não ser usado como instÌumento
dos que dcsejam o podeÍ sobÍe a comunidade, mesmo
que scjaÌn membros dcsla.

QueÌemos a gestaì popular direta, a autogestão!
Não discutimos candidatos nem propostas de como go-

vcrnarj porque somos socialistas autogestionarios, e a

. nossâ propostâ ó â eliminâça:o dos goveÌnantcs, é a socie-
dâde organizada através dc comunidades livÍes e autoge-
Íidâs frelos pÍóprios tÌabalhadores. Não tcmos nem
apoiâmos nenhum parrido político, pois cntendemos
_Ìic o veÍdadeiÌo pârtido dos tÍabalhadoÌes ó o sindicato
^ ! fcdüaçdÌo dé siddiaror. ; rolr qrc o êÉltdl$ô?* \4.
ve sc organizâÍ e lutaÍ pclos dicitos. Ë atÍavés do sindi-
câto que os tnbâlhadorcs orgânizarâo â produçâo e a
distribuiça_o coletiva, scm patrões, scm governantes, scm
pnvihgÉdos. l\to c \ocral$mol Tambóm as asrocidções
de mondoÌes e todas as organizaçó'es populües cultu-
rais. educacionais. estudantis, todas as foúas de ação
coletìvâ, sem hiemÍquia mas estabelececidas livremente
pela participâção igualitária dos mcmbros. tudo hso de-
sejâmos apohr e fortâlccer, integrar, solidãrizar, pâÉ
quc a populaçâo conquiste definitivâmente a capacidade
de impor sua lontade aos burccratâs e privilegiados, sem

depender da "boa vontâde" e do populismo explorador,
manipulador dos políticos.

PaÌâ tanto precisamos da atilude decidida dos alìvis-
tas populaÍes. Não queremos fazs desse joÌnal um sim-
ples poda voz de nossâs idéias. que cubra os fatos quc

apenas nós participâmos. Contamos com â paÍticipâção
dos simpatizantes, nos infomando sobre eventos oìl
campanhas, inclusive se aÍiculando conosco nà cobeíu-
Ia dos fatos. Também a distÍibuiçâo e :uÍecâdaçâo nece_

sìtam bastante do apoio de todos. A venda do jornal se-

Íá feita, a princípio, dúetamente entrc editoÍcs e leito'
Ìes, e poÍ enquanto nlio venderemos assuÌalruâs. PâÌa

acompanhaÌ os números do jornal, o leitor podeÍá sim-
plesmente nos escÌeveÍ infoÍmando a intenção de conti_
nuâr adquúindo o jornal. Caso o leitoÌ queim ajÌrdar a

distribuílo, nós forneceremos exemPlâÍes com até 30
dias paÍâ, ou devolvê-los, ou pagar pelos vendidos, com
descontos a se aceltaÌ, É claro que tais condiçôes não
são d€finitivas, e ató doações de exernplares para distri-
buição gÍatuita podem sêr discutidas. A necessidade de
coiocarmos as clarat esta\ antipilicas negociâçôes com o
IeitoÌ da_o bem o tom dos nossos esforços: o empenho
eÍn aceÍiaÌ suPerâ o pudoÍ.

Resta-nos apenas dar um último "toque" em nosssos

amigos mais próximos de luta, os libeÌtáÍios. Nem preci-
sa dizer, nós do Conselho EditoÍial do JoÍnal O MUTI_
RÃO contamos com vocês. Que a nossa solidaÌiedade in-
temacionalistâ faça pâÌir, ainda que em dores, e tío ne-

cesúÍia Sociedade AnaÍquista.

. IMPR.ENSA LIBERTÁRIA

UTOPIA

A principal reústa de divulgafo do

pensamento libertifuio, editada no Rio de

ianeiro e distribuída por todo o país. O

n9 4 iá encontra'se à venda-

cx. É l5ool, cEP 20155, RiQ de JaneÍo

O Anarco'Sindiçalista

. O jomal da Confederaçaio Operária
Brasileira, qup reúne diYersos núcleos de

trabalhadores anarco-sindicústas do
Brasil. É possível adquirí-lo com os
anaÌqústas do Rio,
Cx. P. 02.0266 CEP 70001, Brasília, DF

A possEssÃo TNDtvtDUAL É coNDtçÃo DA
VIDA SOCIAL; CINCO MIL ANOS DE PROPRIE-
DADE DEMONSTRAM ISTO. A PROPRIEDADE É

o surcr-Dro DA socrEDADE. A PossEssÃo É

UM DIRËITO, A PROPRIEDADE É CONTRA O
DIREITO. AO SUPRIMIR A PROPRIEDADE MAN.
TENDO A POSSESSÃO, POR ESTA SIMPLES MO-
DtFtcAçÃo DE PRtNCTPIO, REVOLUCIONARE-
MOS A LEI, O GOVERNO, A ECONOMIA, AS IN$
TITUIÇÕES, ELIMINAREMOS O MAL DA FACE
DA TE R RA.

Pro ud hon, 1840.

O QUE ANDAM FAZENDO
ESTES ANARQT.JISTAS?

Supe$ndo pÍeconceitos e díiculdades de toda oÍdem, nós anarquiv
tas estamos somando esfoiços parâ agiÌmos socialmente contra a misé'
Íiâ e a injustiça.

Aqui no Rio de JaneiÌo realizamos um seminário no Sindicato dos
Petrcletos, onde se discutiu livÍemente sobre assuntos como movimen'
tos populares. Leste Europeu e Autogestâo O evento agÌadoÌr e abriu a
possibilidade de semrnáÍios semelhantes em sindicâtos de petroleiros de
outrcs estâdos. Em janeiro partjcipamos ativamente (aPegÍ de nâo con'
vidados) nas manilestaçóes contÍa a gueÍe no GoÌfo Pérsico. O Círçu1o
de €studos LibertáÌios já prepa$ o reinícìo de palestns, cuja primeÍa
será sobre a AIT - Associaçâo InteÍnacional dos Trabalhadores- Tâm-
bém o reccntc cÀAD'Grupo AnaÌquista Açâo Dircta - cstá sc reunin-
do e pÍetende lançaÍ para bteve uma publicação própriâ de divulgação.

A nível nacional a pÌincipâl oÌganização libettária é a COB Confe_
deÍaçâ:o OpeÍáÌiâ Brasileira, que reúne grupos sindicais de diversas cidâ-
des do país e dedica-se à Iuta de lesistência conha a explomçâo e â oi-
ganizaça:o popular pela hangfoÍmaça:o social.

No mundo â pÌincipal oÍganüação anarquista é a AIT, da qual a
COB é a seçâo brÀsileiÌa. A AIT sultenta os métodos anatco-sindicalis-
tas, como a independênçia dos tÍabâlhadorês em relação aos pa.rtidos,
pois A EMANSIPAÇÁO DOS TRABALHADORES E OBRA DOS
PROPRIOS TRABALHADORES.

Mas nem só de sindicalisrno viveú os lìbertáÍiog. Muitos ecologistas
se âlinham com â filosofia anaÍquista, compreêndendo que o método
de lutâ ecológicâ deve seÍ a aça:o direta popúar e qu€ uma sociedade
ecológica deve ser baseada na descenhalizaça:o, na âutonomia, na auto-
gestão e no intemacionâlismo, pÌincípios tanto ecológicos quanto anír-
quicos,

Também os psdagogos comcçâm a redescobrir no anarquismo uÌna
poderosâ filosof,-a de educâção humaía iâra a libèrdade e a âutolealiza-
ça:o do indivíduo. A necessidadc de uma nova comunidade, liÌae, auto-
geÍìda e abeÌta à expeÍimentaçaì e cuÍiosidade;a integação das fâixas
etárias no processo de pÌodução e criação, sem o pÍodutivismo tecno-
crático que confere à juventude o monopólio do diÌeito de produziÌ; a
eliminação de instituições hieÌáÍquicâs e autodtárias que castram a ini
ciativa e contmdizem a inteligôncla das pessoas; o sabeÍ e o conhecimen-
to üstos como iustrumentos d€ luta e transformaçto social; todos estes
pontos fazem do pedagogo libeÍtáÌio um atiústa social, consciente da
imbecüizaçiÍo que softemos nesta sociedade, das ümitâções de uÌna sim-
ples modificação de métodos no inteÌior da escola.

OutÌa aça--o anâÍquista internacional é o entimilitaÍismo. Aquelês que
contestam as Forçâs AÌmadas € as instituições militaÍes não ddmoIam a
perceber nã proposta anaÌquista a concÌugo lìnâl e coerente de suas
üíticas. Sendo o Estado e a divisâo de classes o motivo básico do mili
taÌismo, os antimilitâristar vêem que, paÌa sÌras cÌiticâs passarem da Íe-
sistência para a ofensira, precisam combater o própÍio Estado.

Uma das mais novas fÍentes de luta anaÍquista é a superação das
doençar emocionais provocadas pela-sociedade autoritáÌia. Buscando re-
solveÌ as angústias e ÌepÌessões emocionais que toala a população so-
fre atualmente, os proÍissionais da áÌea se vêem na necessidade de coÌr-
frontar-se com a própria estrutua social vigente, descobrindo na comìr-
nidade socialistâ libeÍtáÌiâ e no fim do Estado e da propÍie-dade o pri-
meiÌo ?4sso paÌa a eÌndicaçâo dos gmvíssimos mal€s emocionais
e psrqurcos.

() Analquismo é uma filosot-ra socìal que busca a ordem na liberda-
d€ e a harmonia ns ausência de imposiÉes. À partiÌ deste conceito ele
se estende poÌ todas es áÌeâs da açâo huÌúana e €nvolve toda a realida-
de. Enquanto existuem dominados e dominantes, govemados e goveÌ-
nantes, explotados e exploradores, pÌoprietáÌios e miseráveis, patÍõe9 ê
empÍegados, existLá a desordem que revolla e lança à ação os inimigos
do podeÌ.
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Jonal - Rìbâmar, o que você fazia antes de ser prcdutot
ruÌal?

Ribamar - TÌabalhavâ na cidade, mm serigrafia. Aí úm mo-
ra. em Itaguai satuÌâdo com a vida lá na cidade, vim pmaÍ no
JaÌdi$ Mamcanã, foi onde eu comecei a me dedicar à agdcultum.

JoÍnal Foi aí que você aprendeu a trabalhar na a$icultura?
Ribama - Na verdade eu apÌendi quando cdança, porque

minha irìfância foi no Maranha-o. Meu pai tinha lavoura, mas mi-
nha famíia mudoÌr-se pâra o Ceará, e de lá para o Rio.

Jenal - Como suÌgiu a questão do muliÍão?
Ribamar - O moúmênto começou por causa da exfuação de

aÍeia. Ne6ta área abandonada onde o pessoal plantava, os areei-
Ìos começalam a extaL areia da terla de emboço, com pá mecâ-
nica, e destiuindo o solo. Na época eu era pr€sidente da Associa"
çâo de MoÌadoÌes do Jardim Maracanã, aí o pessoal cobrcu uma
atilude. Eu ÍecorÍi todos os meios legais. Polícia, SecretaÍia de
Gov€Ìno, FEEMA, e nada embargava aquele aÌeal. Entâo eu fui
paÍar na CPf, Comissâo Pastoral da Telra. Aí o pessoaÌ falou:
nós somos um órgão de assessoriaão movimento dós trabalhâdo
Íes. A única coisa que vocês podern fazer é ocupar a teFa, botat
la!:lador em cima da teÍra e acabat com o aie€l. Então eu voltei
e lui à Associaça:o de Moradord. e comêçamos â oÍgnizaÍ o mo-
ümenlo dos sem terra. Saírnos um dia na baixada Lí do Jardim
Mamcanâ e dividimos as teEas.

Jornal - E lá não üngou?
RibamâÍ Lrí era pequeno..Tiíham 76 inscÌitos. E haüa

essa rárea aqui, que um compenheto lembrcu que pertencia ao
INCRA.

JomÂl - Mas a Ìeforma que o INCRA tentou fazer niÍo deu
cêtto, o lugaÍ estarã abandonado. . .

fubamaÌ ' Essa áÍea aqui é uma fâzenda da União. que foi,
em 1963, desapropriada. Só que veio o GoÌpe militar, e ficou a
teÌla seft uso. Aí foi negociada para uma liÍma de imobiliária.
Quando o cara chamou a atenção dessa áÌea âqui, a gente saiu
com o pessoal, todo ftundo de foice vinha entnr. Foi quando a
gente púou, anâlisou e achamos melhor orpnizaÌ a coisa, vim
corn mais apoio.

JoÌnâl E no Jardim Maracanã, vocèr ch€aÍam a plantar?
RibarnaÌ - N:lo, o t)ersoal que colocamos lá não ficaram.

Quando a gente fez aqüela rnarcâçiio, houve um conlÌito com os
areeiios. EÌa gente da prefeitum, que am€açâraft. . . a gente maÍ-
cou um lote pala caala um, mas ninguém fez nada Ilo lote. Con-

ho
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tinuamos o moümento poÌque tinham sobÌado outÍas pessoas,

Foi quando a gente coúeçou a se organizaÌ melhor. Fizemos
contato ató com um grupo de estudantes da Universidade Rural.
Tinha taÌnbém a CPf. Fizemos contato com o mutiÌão de Pam-
câmbi, Campo Alegre, PedÌa Lisa, Guandu... e o moúmento
sem terra. Entâo passamos a teÌ uma organizsção,

JoÍnal - O Moümento Sem TeÌra aqui tinha um núcleo?
RibamrÌ - Haüa um movitnento estadÌÌal. Tinha uma sede

em Nova Iguaçú. Arsistimos reuniões, veio pessoas do mutirão de
Pâmcambi nos orientaÍ como eÌa o moümento de ocupação, An-
tes disso eu liz contâto com o INCRÀ, que enviou um técnico e

abÍiu o pÍocesso pam desapÌopdar €ssa área. Já com tudo isso oÍ-
ganizado, a geíte falour agoÌa é hora da gente caminhar pra tet-
Ìa. Chamamos o apoio do pessoal do mutüã'o de Paracambi,
Guându, PedÌa Lisa, veio pessoas da CPT, do Moümento Sem
Terra. Viemos â noite, num domingo, dia 7 de setembro.

Jomâl - Veio gente reclâmar da presença de vocês?
RibaÍn4 - No 19, 29 dia não houve rcclamâções. Depois o

pessoal de PaÌacambi foüm embora. Veio depois um pessoal de
Campo Alegre nos dar âpoio, e nós montamos um acampamen-
to. urÌìa cozinha comunitáÍia de bambú.

Nós estávamos com uma áÌea grande, com 10 fanÌílias, enta:o
começamos a contactar os outros mutìÌões, aí começou a chegâÌ
pessoas, a cÌiàr um gìlpo, que foi montando âquele acampamen-
to. Quando a gentejá tâva mais ou menos com um grupo bastan-
te giânde, começamos a teÍ problemas, Apareceu o advogado da
companhia, mas já tínhâmos ioda uma técnica de como se defcn-
der. Chegava o pessoal, envolüa o gÌÌrpo todo. No primeiro con-
fÌonto que a gente teve com o advogado o homem saiu tÌemen-
do, nâo conseguia nem enflaÌ o papel no envelope.

Neste período foi que houve tâmbém a ocupação nas terras
da Rural, em Phanema. Como houve â ocupaçãò li, que châmou
bem uma at€nção, que a nossa passou quase que dcsapercebidâ,
mas a gente comcçou a tcI problema porque Íefletiu aqui, Nós ti-
vemos polícia civil, poÌícìa militar, polícia f€deral. Eles queÍiam
sabeÌ queú era o cabeçâ, mas nós tínhamos uma técnica que nin-
guém châma o outro pelo nome, tinha apelido. Continuava
chegando g€nte de outros mutiÌões, e nós montamos outro a@m-
pamento. EspeÍamos ver se tinha aìguma reaçâo, não teve, aí nós
loteamos a parte de lá, da ìinha do trem.

Jomâl E hoje, como está a olganrzaçâo do assentamento?
a^n^ â ^ Ìêt^c;^ é,è 6.âc ,llDi êm .ônjì,nrôt

RibamÀr Na época, quando a gente começou, tinha uma or-
ganizaçâo chamada Muthâo, que tinha até pÌesidente, secretá-
Ìio, tesoureio, e nos reuníamos em baixo de uma árvore aqui na
beiÌa do Ìio, Resolvemos enteo montar a sede num testo de cons-
truçâo que tinha. Foi um tÍabalho feito em úutiÌ:io, todo mun-
do contribuiu com a telha, cortamos eucaliptos e fizemos a co
bertuÌa.

Passou-se uú ano. A companhia entrcu com uma ação de des-
pejo contm nós. A CPT colocou um advogado paÌa trabâlhar
com a gente, e nós fomos bÍigâÍ no Judiciário com eles. Após cs-
te ano, nós paÌtimos para uma €tapa de oÍganizaçâo mais evoluí-
da. Uma Associaçâo, uÌna entidade juÌídicâ com toda a papeÌada
legalizada. Qüando fundamos a Associâção nós tinhâ visto que o
shtema presidencialistâ não ora bonl, poÍquc tinhâ o pÌcsidcntc,
tudo caíâ em cimâ dclc. Aí cÍiamos â Associaçâo com um colo-
giado de sete diÌetores. Estudamos quais as necessìdâdcs que ti-
nha a comunidade e tedâ que teÌ um r€sponsável pam cada umâ,
paÌa a coisâ poder anda.Ì,

I'Um dia eu tava catando
quiabo, chega a mÍnha filhi-
nha: pai, a polícla vem ti-
rar nós daqui.I'

J@nal - E como é decidido este colegiado?
RibamâÌ - Bom, é a eleição, por chapa, de dois em dois anos.
Nós pÌocuramos estudaÌ estatutos de outaas associações, fize-

mos um estudo geÌaÌ e dividimos os temas. FoÍrlaÌnos comissões,
caala uúa com üm tema. Cada comissão montou um estatuto de
uft tema, e a gente tlouxe à pleÍiíÌia, por dois dias. Entâo cÌà-
mos essa entidade, coÍn colegiado, em que um dos düetores acu-
múa a função de coordenador geül, paÍa poder assinar pelos se
te, questão buÍoqática, né? mas elè não tsm autoridade, ele tem
Ìepres€ntatiüdade. O poder não é individual, ele decide dentro.
dum gÌupo, Ísso é para evitaÌ um pouco uma coisa que acontece
muito, que é o problema do poder. OcoIIe úuito isso no movi"
mento, tanto no Movimento dos Sem TeÍa como até nos oufos
moümentos, até no moümenlo estudantil. que deÍepente o ca.ra
pega urna função d€ respoisabilidade, e passa a confundrÌ com
Poder.

Jomâl - E \ocê acha que aqú tem algum problema de dispu-
ta de podeÍ?

Ribamar - só tenr.
JoÌÍÌâl - Entâo nesse problema de poder, o negócio é você ir

passando cada vez mais a responsabilidade para o coletiro, e não
fìcar numa pessoa, num grupo pequeno.

Ribamar E, nâo caÌregar em cima de uma pessoa, diüdiÍ a!
Ìesponsabilidades. A paÌtir do momento que Íós cdaÍnos a Asso-
ciaçâo, esta todo mundo supostamente unidos, porque havia
uma situap:o de fâto, que era a briga pelâ teÍa, ufta âção de des-
pejo coÍendo contÌa nós, então todo mundo ali tÉbalhava jun'
to. Foi quando a gente começou o sistema de sewiço comunitá-
do. Um dia da gemana a gente junta o mutLa:o e toca os 8efliços.

Jomal - Nos falê deste serüço comunitáÍio. Pârece que as
pessoas e[tendem que é necesúrio tabalhar em conjunto.

Ribarne - Um dia por semana o pe$oal se Íeúne. Aí vê:
quem tem habilidade como pedreiÍo trabalha na obrâ, quem tem

habilidade pala a parte buocrática, trabalha na paÌte bulocÌáti-
ca, quem não tem afinidade tem sêÌnpne alguma coìsa, ou instalat
uma ágìra, ou Ìimpâr uma vala. . .

Jornâl E o ortâo comunrtáio?
Ribamar - É, i5so é um projeto. Nós nào conseguimos mon-

tat isso, poÌque o serviço comunitáÌio, essa idéia de coletivo, fua-
baÌho comunitáÌio, aqui no Estado do Rio de JaneìÌo não fun-
cionou em mÌrtiÌio nenhum, O pessoal não confia uns nos oÌr-
tros, junta e começa as picuinhas, as fofocas, e acaba não dando
certo. Então nós puxarnos esse sewiço comunitáÌio em cima de
uma cqisa que é comum, que é a construçâo de umâ escola pam
as cÍiançat estudarcm.

Jomal - E como essa escola é mantidâ?
Ribâmrr - Quando a gente construiu â escola, foi com verba

dâ Hoìanda. da Bélgica, entidades aí que fomos pedindo, e o pes-
soal const iu- Entâo nós chcgamos paÌa â Prefcilurâ e falamos:
nós temos uma escolâ constÌuídâ, agoÌa â gente regularizar cla-
O prefeilo respondcu vocêç doâm o pridio pcrr a Prcicirura ca
gent€ bota paÌa funcionar. O pessoal quc construiu o pródio não
aceitou: nós que construímos a cscola e nto vamos doar pla prc-
feitum. Aí a minha esposa e a esposâ do FLávio tomaram a iniciâ-
tiva de começâr a dar aula. seÌn salário. scm ÍemuneÌaçâo ncnhu-
ma. Conseguimos ató um pÍojeto na ópoca dc scis mcses dc pâgâ-

mcnlo dela\ pcla I ASl . Depoi. di..o a cri.e !omeçôu a .c agrr-
var. Aí o Martinazo, que neste peÌíodo â gente âjudoÌl a se clcgeÍ
como vereâdoÌ de Itaguai, assumiu o conìpromisso dc. todo mós,
dar um sâlário mínimo paÌa o movinrento, p!úa ajudar nâs dcspc-
sas. lstc salário a gcnte deixou pâIa a escolâ. Dcpoi$ cu conscgur
com ele quc desse n1ais um, ficando dois salários poÌ mús.

Jomd -|lle 
dá do bolso dele. . .

Ribamar É. A gente vcm mantcndo uma meninâ do Jardim
Maúcânã até o ano passado dessa forma. Hoje a escola cslá rcgis-
trada como crcola comunÌla.ria.

JoÍÌâl E vocôs contâm agorâ com verba do Govcrno?
RibâmaÌ No ano passado o núcleo dâ SecretaÍia de Ëstado

me forneceu o documento, mas faltava o alvaÍá do prédio pa.ra

a Prefeitura botar os pÌofessores. Só que existe uma política na
Prefeitum contR o MutiÌão, o prefeito é altamente ÌeacionáÍio.
Fnlào eles úava.ram o alvaJá duÌanle todo o âno qúc pJ\sou,

Quando não tinha maisjeito, eles exigiÌam uma quantia na ópoca
de 54 mil cÌuzeiros, hoje seria quase 100.000. Nós tivcmos
que entÌar com um recuiso na Câmara dos vereadoÌes pÈ
dindo a isenção, e o ano passou.

Jodâl E hoje vocês tém algum apoio?
Ribâmd - Hoje nós temos o apoio de prcfessores. Eu fui

chamado também no Instituto de Educaça:o da Rural, que eles
estão com ufi pÌojeto parâ alfabetizâçâo em conjunto cm cc
munidades e pÍefeituras dessa região.

Jomd - E esse mutjÌão comunitâio, o pessoal Ìcccbc alguma

Ribãmu - Nâo, isso é mão de obra gratuitâ, é a paÌticipâção
de câda um que contdbui com a çomunidade. O que você faz no
comunit:irio, aÌrumar üma ponte, uma vala, nós temos água jns-

talada cm algumas casâs pclo mutiÌío. Essas ruas foi nós quc fi-

Jornal - No início haviam muitos problemas comunr, cntiio
o pessoal era mâis unido, e hojc já há uma desunião, é isso?

RibamâÌ - Há um desligamento, poÍque, a partiÍ do momen-
to em que a pessoa se sente segunr na teÍa, ela âcha qÌro não
precisa mais de ninguém. Tem aquelas que se individualizam. Só
que permarece o gÌupo que está d€ntrc do coletivo, que é a
Associaçâo. Pârâ essas pessoas, o nosso assentamento ó um pÍo-
jeto de üda, mâs eu acredito que âlguns daqui não tôm um projÈ
to de üda, ãlvez até estejam aqui de pâssagem. A gente sempÌe
manteve um nível de organizaça:o onde a venda de iefia a gente
peia. Quando nós diüdimos os lotes, assentamos pessoas na ter-
m, nós não fechamos a rÍscÌição para os s€m teÍa. Se houveÍ
uma desistència, quem está inscrito é prioritádo paÌa ontmr.

Joanal Como está o contâto de vocês com os outÌos assen-
tamentos?

Ribâmar - O Movimento dos Sem TeÌÌâ aqui no Rio de Ja-
neiro se desaÍticulou. Ele existiu acho que até 88, e so desfez,
mas o contato a gente continuou mantendo. Passou o tempo, e a
gente aqui do Soì da Manhã tomamos a ìniciativa de começaÌ a
promover enco[hos com mutiÌões vizinhos, pa!â discìrtir sobÌe
produçío e comercializaçâo, Esses encontÌos foram evoluindo
e se transfoÌmaram no ÊncontÌo Estâdual de ProduçiÍo e Co-
meÌcia.lizaça_o. SuÌgiu a idéia d€ remontar a Comissâo de Assen-
tados.

Joflal - Essa comissa:o cuida dos assentâmentos que já êxis-
tem?

Ribamar - É, eh nto trata do pÌoblema dos sem feÌra, elâ
úata dos assenlados.

Jcnal - E aqui no Rio o Movimento dos Seú Teüa está de
sarticuÌado?

Ritramar - É, porque nossa idéia, ao montaÌ a coÌnissão, é or-
ganizar os atsentamentos, paÌa daí puxar o mov, sem tena. A
gente aqui do Sol da Manhã mantivemos o mov. se{n terÌa dumn-
te algum tempo, mas nós sozinhos... Nós fizemos duas ocupa-
çôes. Uma eft Santa MaÍia Mada.lena, na Serra do Desengano, c
outÌa aqui no JaÌdim MÂÌacaní AquêIa baixada que eu falei, rcl
tamos lá e está ocupada. Tem urn mutirâo lií chamado Filhos do .
SoI. ú elês estão em vila, não estão em lotes individuais. Diüdi
ram o lote só paÌa o plantio.

JoÌnal - O Govemo tem seus projetos de Reforma Agrária, e
eles se prcpõem a rcalizá-lâ. Por outú lado tem os tmbalhadores
que tâmbém se prôpõem s Éaliaar 

^ 
R€folma ApgáÍia. Voce's

âcham que os taball8dores podeÍn confiâr esse tmbalho ao Go-
verno, ou vocés m€smos que tëm que assumir e fazer?

Ptulo César (bate no peito e se anima) - Posso participar?
Ribamar - Fala aí colega!
Paulo Césú - O moúmento aqìri foi o rêguinte, eu lfabalha-

vâ de meia, caÍrega\,ã a compÌa duas, tÍês homs nas costas, seIIâ

acima. Áí meu mallo falou pra mím, que êle já ta!"a aqui no aF

sêntamento, na luta. Ele disse sobre o n€ócio de umas terÌas' Eu

colhia banana, o pat!ão levava quase tudo. Eìr nem sabiã o que

erâ refoÍna agrriria, se soubesse tinha enEado ânt€s! No peito,
poÍque RefoÍ;a Ag!ária não existe, S existe com nós aqui,^ 

Âí ut*u"tt"*oio .io. tinha um largo deboi. Até que os com-

panheìÍos liberou a terÍa paJa nôs morar, fazèr a cacharìga, o baÌ-

iaco. Ouanilo atâvessam;s o do tinha que seÌ em conjunto, não
podú rer 'ozyìho. E rempre rcunião. todo diâ.

Jornal - Sua origem é da roça?
Pâuto CésaJ - É da roç4, meu pai me ensinou nesse ramo'
Aí lutamos uns dois ou trôs anos, aconteceu o desPejo Uma

quiabâila no moÍo, polícia em cima, grileiro em cima. Um dia eu

áà catando quiabo, chega a minha filhinha: pai, a Polícia vem

tirar nós daqui. Eu fui lá para a sede, ondejá tâvam tiÌando uma

família, que está aí até h;je. Tirou a família, depois nôs tÌaze-

mos ale nòvo. Às duas da manhã os companheios chama\,?m pa-

râ âbriÌ \ãla paÌa as Polícias não entrar.
Ribâmâr - Abríâmos uma vaìa. e a segut abÌia outÍa' poÌque

se cÌcs botâsscm pmnchâo paÌa passaÍ caíam na outÍa vâla '

húo Césâr - Aí fechamos a Dutra. A CPT nesse d;a nos dan-
do apoio. P€gívamos eucalipto e botâva. Chega!ã a polícia, de-
ràm chute niì gentc, bâteram, cncaramos, botâmos os filhos na
Duúa. . . Chcgou unì tal advogâdo c lalou que nós ia comer ca-
pinì. lju faloi, "tsu safado, câpim vocô vai comer, porque lá nós

Ribamar - L'sL.advogado aí i oôecrcriio gerat do pCB dc
Ilrguâi. lra o advogado desú compinhn quc movcu o derpejo
contra nós.

Pâulo Césü - Eu moÌo agora nulna casa que eu fiz, com meu
suor, nâo moÍo mais em baÌrado, Náo lmbdlho maisparaosou-
hos, já posso pagâÌ alguém parâ tÌabalhaÌ comigo, vivo da terra
e luto por elâ, e dali só saio morto. Lutei peÌâ RefoÌma AgráÌia,
c se eu soubesse que entraÌ na tenâ fossc tanta lìrta sofrida, e
vcncesse, eu ta\,? a mais tempo. Valeu poÌ mil sítios que eu tÌa-
balhci de meia pâÌa os outros.

Jomâl - Quer dizer que vocé acha qìre para sair â ReloÍma
Agríria i pela população?

Paulo César - No peito, no suor, iguaÌ saiu a noss.r, porque
se ou cspemssc pclâ RefoÍma AgÌária pelo Governo, eu tava tÍa-
baÌlìardo de mcia ató hoje, sofÌcndo, para fazcr de manhã e cc
mer de noite, fica dcvendo.

RibâÍÌd - A RefoÍma AgÌária que o Governo faz é a RefoÌ-
ma Agrária paÌa nâo daÌ celto. Eles pôom dìficuldade em tudo.
Pam a gente tiÌar um gilèiÌo do nosso meio é uma coisa dificí-
iima, mas quando é uma açato despejo parâ no\ tirar, foi uma coi
sâ rápida. ELr rava no Rio c quando chegamo\ aquijá esl2!a aquÈ
le tumulto todo. O pessoal já tinha se pÍepaÌado para Íesistir, e a
polícia com advogados. A nossa luta era pacífìca, rcsistênciâ pa,
cífica. A gente ficava enÌolando, dificultava.

J6nal - Com a oxperìência que vocés têm, dta-nos como a
população podeÌia paÌticipar? Or trabalhadoÍes que quoÍem par-
ticipaÌ da ReformaAgrária, qual seria o primeiro passã?

RibâmaÌ - O primeiro passo seria se organizaÍ, para poder
ocupaÌ uma te a como nós fizemos. Mesmo com uma situ4ção
como essa de despejo, a gente tesiste, De noite, a gente arÍebcn-
tava as estadâs. Quando chegawm nas câsas, tiÌrhaó que carregar
ías costas. E ficávamos atapalhando. Eles bota\,ãm o pünchâ:o
piìÍa passrìr, a Eente la Iá e túá mos. Quando eìes volta!ãm não
podiam passaÌ, Eles ìam mm a mudançâ do pessoal e botavam na
pista, e iam buscar mais. Entâo o pessoâÌ pega\,a aquela, dava a
volta, e quando eles ch€gavam! o que tinharn trazido antesjá tava
de volta. Quândo eles conseguiÍam encher ãs très kombcs nôs fc-
chállamos a DutÌâ.

,Eles saímm na conbâ-maìo. A polícia paÌou o tÍãnjiro e clcs

Tarnbém colheÌ experiêncàs de ouhos assentamentos, âtó de
outÌos eslados atÌavés do Moümento dos Sem TeÍa. E outra coi-
sa, nós semprc mantìvemos articulaçâo com outÌo3 movimcntos,
Recebemos apoio de ourÌos mutüões. pessoar da lgreja. alunos
da RuÍal. . . nâo nos isolâmos, PÍocruamos envolver toda a popu"
laçâo com o nosso moümento 
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CARTA ABERTA AOS SECTJNDARISTAS,AGRÁRIOS 
DO RIO DE JANEIRO

"Sento-me para escÍeYer. . .

Mas. o que é que posso escrever?
De que vale dizer
"trítda minha. . .", "minha gente. . .", "meu povo"?
Será que posso proteger a minha gente com palavras?
Será que com paiavras salvarei o meu povo?
Por acaso nâo é absolutamente ridícúo,' sentar-me, hoje,
para escreYer? "

Fadwa Tuqan, poeta palestino.

Suem se proúe u esctever a víds e o trabalho destes ho'
mens do campo que superum suas prÔprías forças.pela sobrevi'
vência e dignídde familir, depam-se rapido à cruel rulidade
exposta no poema: a nol,I,a consciência tem fome de stitudes
responuiveìs que nem as mais inflamadas pabvtas podem sa-

cior. Jó vai bnge o tempo em que a iuventude gostava de se ía-
zer itwr com utitude, e que as concentações de jovens eram
sinais de contestaçlo cultural, política e social Hoje iá não ë
maís qssím, e os pc cos adolescentes polìtìzados est6o em des-
compasso com os sentimentos e expectativa da grande maioriI
dos ioverc.

Mas o descontentqmenb persisÍe. A a.comodaçao nõo sígni-

frcs satisÍaçõo com esta socíedade desigual, e sim uma fala de
confiança e motivação com as formas de engaÌamento que os
últimos maãistas ínsistem em perpetuaL Já nõo existe iden-
tídade ente as instituíções políticas ditas de oposiçõo ( coftD
os putidos), e a rebeldit laÍente em nossos corações, queren-
do se truduzir em atitude mas sem encontar umt fesposta que
saÍisfaça àls nossas ansiedades. AcabaÍnos nos sentindo impo-
tentes e nos desinteresvndo peb que de melhü existe em nós,
q consciência sociql.

Porém basts de silêncio. N6o se trata flteis de se\ir dìsciplí-
twdqmente a um putlhado de fakos salgsdores nem de alimen-
tur com nossa voluntdia partícipaçlo a vaidade pesscal de al-
guns aÌtogantes "socianstos cíentírtcos", que tazetn na gatgan-
ta diÍíceis teorits libertadores.

Hoje quem reclania nossa qtitude sfu de fato os liclerudos,
não os líderes. Sdo os cansados de govemantes e ndo os que na-
moram o púer. Jô estfu aí, lutundo com as poucas armls que

tossuem - suas mfu' suos mentes - pelo muito que ihes tira-
fitm terras, líberdsde, Na verdode são simplesmente alguns
de nós mesmos que deram os primeircs passos, que não.sofre-
ram quíetos como as ovelhss. Trqbalhadores ruftrí' talvez nov
sos vizinhòs, parentes, homens que fazem com as mãos s pto-
du$o social que nos permite existír. Tõo pequenos sfu squeles
entre nôs que nõo trqzem no peito o convicção destu comu-
nhõo, pois ser pafte deste coletívo é pqrte do nosso set.

O saber'que nós estudanÍes agniios adquirmos na escolo

nos confere uma decisiva responsabìlìdade social. pois nosso
conhecímento é um patimtnb coletivo da populaçõo e apena
pela força da expropiaçlo é que os patrões nos desÍecam do
conjunto dos trubalhadores rurais e nos transÍomam em ww
parte dìstintu e isohdÚ da sociedade, que deve servir com ex-
chtsívÌdade sos kÍifundiatios e à agroíndústia- A necegsidade
de sobrevh,er nío pode ser usada como atgumento ou justifi-
cqtivq pús nossq conivêncis com estu t'iolência praticada con-
tra a necessídade de também sobreviver dos trahalhadores ru-
rsis. Como sobrevivermos todos sem nos vendermos? Como re-

-cuperar a todos o direite de uwfruir do saber que possuem al-
guns membrcs da populaçõo? A Reforma Agniia responde a
mais estas perguntas.

O engaiamento precísa surgir A orgqnizaçõo entre os que de

nos se responsabilizam pela ReJorma Agrilttiat é fundamental e
necessita da nosv inciaÍivu. ,Os secundaistas agrdios podem
parÍicipaï enormemente se organizando tas vátias escolas agtí-
colas do Rio de Janeito e somrln(lo esforços com os universitti'
rios, os profissbnais gnlduados e os tabalhadores ruruis, num
movimento populú solidiio por uma novã sociedade csmpo-
nes4.

RESSURGEM OS PROTESTOS DO

19 DE MAIoI
O 19 Oe maio é dia de luto, luta e de protesto

consciente.
Nâo é dia de festa. Os trabalhadores vivem es-

cravizados, e escrãvos nâo costumam festeia r sua

oPressão.
Entretanto, pol íticos astutos, classes empresa-

riais, governantes inescrupulosos e grupos opres-
sores, procuram deturpar o verdadeiro significa-
tivo desta data.

Nos pa íses ditos socialistas o 19 de maio é

motivo para desfile de mortíferas armas atômi-
cas e de tropas cientificamente. treinadas parara
matar, enquanto os burocratas donos do poder a
tudo assiste em palanques cuidadosamente sepa-
rado do povo.

Nos países capitalistas, quer onde imperem o
regime de democracia liberal ou nos de estensìva
ditadura, as classes dominantes promovem jogos

de futebol, espetáculos com artístas famosos,
festanças e bebedeiras com o objetivo de aneste-
siar a consciência dos produtores.

Porém ao contrário de uma Íesta, essa é data
símbolo das'aspirações da classe trabalhadora,
comemoração aÍirmativa da vontade de decisão
popular reivindicar seus direitos desrespeitados.

Ao operário consciente cabe a tarefa de recu-
perar o significado dessa data universal e históri-
ca.

ORIGEM bO 19 DE MAIO

A rápida industria lização da América do Noi-
te no período posterior a gúerra civil, provocou
intensa conturba@o entre as classes trabalhado-
ras. Surgiram movimentos de piotesto pelos bai-
xos salários, desemprego e excessivo horário de
trabalho. Fundaram-se fortes associações como
a "Liga Pelas Oito Horas", "Liga dos Cavalheiros
do Trabalho" e a seção americana da "Associa-
çâo lnternacional dos Trabalhadores".

A 13 de janeiro de 1872, ap6s greve de
100.000 operários, os desempregados de Nova
lorque fizeram importante manifestação. A po-
lícia interveìo espancado os trabalhadores.

Em um Congresso realizado em Chicago deli-
berou-se declarar greve geral no dia ï9 de maio
de 1886, e para surpresa geral, tudo corre em
calma, sem incidentes. Dois dias após, trabalha-
dores se reúnem para elegerem uma comissâo de
greve. Enquanto fala Augusto Spies, um grupo
de operários sai da reunião e ataca alguns outros
que estavam furando a greve. A polícia privada
da empresa ataca os trabalhadores matando 6 e
ferindo 50. Spies, ïestemunha ocular da ocorrên-
cia, publica no dia seguinte violento artigo no
"Arbeiter-Zeitung" conclamando os trabalhado,
res à luta.

No dia 4 de maio é convocada pelo grupo li-
bertário uma manifestação na praça Haymarket.
O comício Íoi permitido pelas autoridades e as-
sistido pelo prefeito de Chicago. A reunião ini-
ciou-se às 19:30 e decorreu sem incidentes até
às 22 horas. Quando todos se retiravaíì pacifica-
mente o inspetor de polícia, com 180 policiais
un if ormi zados, intervém bruta lmente espancan-
do os que assistiam. Nesse momento um petar-
do cruza o espaço e esplode entre os policiais
matando um e ferindo mais de duzentos.

o PROCESSO

Nos dias seguíntes Chicago ofereceu um exem-
plo flagrante de irracionalidade e hìsteria coleti-
va. Centenas de pessoas, lares Ìnvadidos e depre-
dados, estado de sítio, toque de recolher, jornais
Íechados. Uma verdadeira "caça às bruxas" pois
a explosâo da bomba era pretexto para a repres-
são violenta. lmediâtamente foram presos: Fiel-
den, Spies, Schwab, Ëngel, Fischer, Ling, Neeb.
Parsons ao saber da prlsâo dos companheiros,
apresentou-se voluntariamente às Autoridades.
Todos eles militantes de organizações libertárias
de trabalhado res.

O processo foi câracterizado por um pré-jul-
gamento. Tratava-se antes de maís nada de punír
exemplarmente um punhado de inocentes para
que o exemplo intimidasse o movimento operá-
rio. O objetivo do juiz era condenar e não fazer
iustiça e a ele estavo unida toda a imprensa capi-
talista, as classes empresariais e a sociedade con-
servadora de Chicago.

A sentença foi proferida no dia 28 de agosto e
a excursá'o foi determinada para o dia 11 de no-
vembro de 1887. Em 1889, em Congresso lnter-
nacional, foi escolhido o dia 19 de maio pa.ra
uma manifestaçâo universal e os trabalhadores
aceitando-o com enÌusiasmo, dando-lhe um cará-
ter reivindicativo, saldando a memória dos que
morreram pela libertação dos trabalhadores.

OS PROTESTOS

Por todo o mundo as organizações de traba-
lhadores passara m a adotar a data para realizara
massivos protestos de rua, retomando âno a ano
a ofensiva na luta de classes.

No início do século, aqui no Rio de Janeiro,
enormes concentrações populares ocorreram, or-
ganizadas pelos próprios trabalhadores. Duran-
te o Estado Novo Getúlio Vargas reprimiu vio-
lentamente os sindicatos livres e fez do 19 de
Maio um feriado festivo, vazio. Ainda hoje a
maioria dos trabalhadores desconhecem o signi-
ficado desta data.

Agora, núcleos de trabalhadores em diversas
cidades do país, procuram realizar rnanifestàções
de rua que diuvlguem o sentido de solidariedade
entre os trabalhadores. Ao contrário da CUT, da
CGT e dos partidos políticos que tentam trans-
f ormar o 19 de Maio num palanque eleitoral,
nós queremos reunir a população para promover
a resistência
cho salarial-

denúncia desse criminoso arro-
Bio de Janeiro o movimento

anarquista se reuniá na Ouinta da Boa Vista para
manifestar publicamente sua proposta de luta
contm os patrôes: açâo direta dos trabalhadores,
sindicatos livres e auÌogestio ná rios, organizaçâo
popula r sem interferência partidária.

Participar deste protesto é uma forma de se
oporà propaganda .conformista e triunÍalista dos
patrões e governantes. Posicione-se!
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