
PERIODICO ANARQTIISTA

RESTSTÊNGm E AçÃ0 DnETA
PELA POSSE DA TERRA

Mais uma vez nos deparamos com
um revoltanle espeláculo: a violência
e a covardia de oÍiciais de jusÌiça e
ordens judiciais, avançando contra os
posseiros, com a desumanidade cos-
tumeira e com resultados que seriam
de se espeÍar se não Íosse um Íator
novo, mas de modo alEurn inéditd a
RESISTENCIA, a recusa aliva dos
trabalhadores posseiros de desistir
dócilmente e sem reagir, da luta pelos
seus direitos, da luta pela posse de
tena.

E não apenas a -RESISTÊNCIA,
mas também a AçAO DIRETA, a
lNlClATlVA, são fatores sem dúvida
alguma inesperados paÍa o govemo e
para os grandes proprietários. A
violência chega sempre acompanhan-
da a repressão policial, e os Íabalha-
dores resistem na medida de suas
possibilidades e de suas Íorças, mui-
tas vezes com a corageln do deses-
pero. Porém, a RESISTENCIA é tão
antiga quanto a'LUTA pela posse da
tena. O que se toma inesperada (para
a repressão burguêsa) é que essa
RESISTENCIA mais ativa, mais cons-
ciênte, amadurece juntamente clm a
INICIATIVA dos trabalhadores, no dÈ
oofleÍ dessas lutas e sem dever lavo-
res às inÍluências externas ao movi-
mento Sem-Terra, e até mesmo ape-
sar delas.

A questáo da posse da terra é mui-
to mais proÍunda e grave do que lem
sido divulgado pela 'grande imprensa"
a serviço do governo. Não é apenas
mais um aspecto da milenar luta en-
tre explorados e exploradores, escrul-
vos e tiranos: muitas vezes é a real
direrença entre a vida e a morte.

Diante disso tudo, nós, anarquistas

queremos levantar a discussão pro-
Íunda destê problema e começamos
questionando diretamente a suâ cau-
sa principal: a propriedade privada,

náo só da tena, mas também dos
meios de produção e, consequente-
mente da riqueza que é produzida p+
lo trabalho, pebs aabalhadoeq e só
por eles.

PÍimeiramente, vamos Íazer uma
distinção entre a pme' que é um di-
reito natural, e a propriedade privada,
que é a supressáo desse direito mle'.
tivo, por meio do crime e do roubo Pu-
ro e simples, praticados por uma mi-
noria parasita devidamente respalda-
da e protegida por leis. constituições
e Íorças armadas. OU SEJA: a EX-
PLORAÇÃO econômica e capitalisla
da classe trabalhadora é garantida pe-

lo organismo legislador, policialesco,
mantenedor, executor, militarista, arti-
Íicial, criminoso e parasita chamado
Estado, que é a base organizativa de

todo e qualquer govemo. não importa
que nome use para mascarar suas in-
tenções.

A propriedade privada (e também a
estatal) é, e será sempre, inconciliável
com o direito coletivo e natural de
posse, não apenas da terra mas
também dos meios e instrumentos de
produção. E além disso inviabiliza
qualquer projeto de ReÍorma Agrária,
reÍorma que deve ser antes de tudo
REVOLUCIONARIA, poìs precisa
romper este cÍrculo vicioso de violên-
cia, exploração e miséria a que esláo
submetidos os trabalhadores, seja no
campo ou nas cidades.

A conquista da posse da terra deve
ser um ato de EXPROPRIAÇAO do
trabalho, dos bens e da riqueza. De-
vemos erguer um mundo novo sobre
os escombros deste mundo velho,
construindo uma sociedade lgualitária,
Socialista e Libertária. E será assim
que nós iremos realizar a ANARQUIA!

ENCONTRO DE ASSENTADOS
Os trabalhadores rurais do Rio de Janeiro,

conquistaram um importante avanço na orga-
nização da luta pela Reforma AgÍária com a
realização do 49 Encontro Êstadual de Assen-
tados, ocorrido nos dias 19, 20 e 21 de Abril, no
lúutirão Sol da lVanhã, município de ltaguaí,
assentamento que vem colaborando bastante
com o movimento dos trabalhadores nesta re-
gião.

Durante os três dias do encontro, que con-
tou com camponeses representantes de 17 as-
sentamentos rurais. além da presença de 1O

entidades civis, foi debatido a diÍÍcil luta dos
lrabalhadores pela posse da terra. Os partici-
pantes descutiam a siiuãção dê.âdã âssênte-
mento prêsente, alguns assuntos internos co-
mo o financiamento e crédito agrícola,
questões externas e problemas governamen-
tais relacionâdos aos assentados. No último dia
Íoi redefinida a Comissão Estâdual de Assenta-
dos, após discussão sobre seu signiÍicado. com
sede no pavilhão 30 do CEASA de lrajá-

A discussão coletiva sobre o estatuto da co-
missão foi prejudicada - segundo os campone-
ses - fiela atuação do representante da CUT-
Ruial que chegou no 29 dia do encontro com
um volumoso "proieto de estatuto" debaixo do'
braço, fazendo queíão de prolongâr o tempo,
passando por cima da p[ogramação organizada
pelos trabalhadores, para explicar a Ìodos o seu
estatuto,

Segundo a avaliação do Encontro feita petos
organizadores e pela comunidade, o evento
supêrou as espectativas em quantidade de pes-
soas participantes. O processo de orgânização
do evento realizado pela comunidade Íoi ótimo,
o movimento dos em terra, que estava estag-
nado no Rio de Janeiro, Íoi recolocado de pé, a
não ocorrência de problemas Íelacionados à
segurança foi outro pônto positivo e a im-
portância da continuidade destes encontros dê
trabâlhadores rurais na região Íoi lembrada, d
fim de se dar prosseguimento a esta mobili-
zação,

Acima das resoluçóes práticas e encami-
nhamentos tirados. o que mais ficou marcado
ao final do Encontro Íoi o espírito de união e
solidariedade entre todos os camponeses. O
compromisso de se continuar lutando pela
posse dâ terra ao lado dos trabalhadores que
ainda não à conquistâram Íoi afirmado por di-
versas vezes pelos camponeses. O desejo de se
construir um movimento forte e autônomo fi-
cou claro entre todos, Agora os principais pas-
sos a serem dados rumo a uma transformação
social no campo é o fortalecimento da solida-
riedade entre todos os assentamentos e ocu-
pações recêntes de terras, e a ampliação do
movimento atravéz da adesão cada vez maior
de novos trabalhadores sem terra. Aqueles que
desejarem se organizar para conquistaÍ a posse
de sua terra não deve ficar em casa esperando
pelas promessas eleitorais dos políticos: parti-
cipe, organize-se com outros trabalhádores,
escÍeva-nos e se informe, atue diretamente pe-
la defesa dos seus próprios interesses. A Re-
forma Agrária se faz pela determinação popu-
lar.
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VIDA LONGA À IMPRENSA LIBERTÁRIA

Aqú estamos! Dificuldades e tropoçoô a Parte,
coDsequimos colocaÍ em circula{áo o 29 número do
MUTIRÃO, garaDtindo a presença deste espaço de
discussáo libeÍúria tro conflituoso dia a dia vivido
pela popula,ção.

Esúeô dois primeiros meses úos mostraEm a
gatrde distânçia entÍe um plaÍejamqto cuidadoso
no papel e a realização concreta dos nossos objeti-
vos. Matérias que nâo conseguimos publicar, diÍi-
culdades na distrrbúçâo dos exemplares, a compli-
cada situaçâo financpira, o pouco contato com os
demais ativistas no paÍs, a impossibilidade até de

los reunirmos com fre4uência, tudo concoÍeu Pa-
ra interromper o andamento do jomal, mas como
nâo pretetrdemos ficar "vendo no qug vai dat'', 9s-
tamòs propoDdo publicamçnte o que já tentamos
fazeÍ por coÍgspondêDcia, a fim de tetrtarmos su-
perar as trarreiras para os próximos números. Pre-
cisarnos criar ro movimgnto aúarqtúta, a prinçípio
a nível nacional, uma rede dinâmica de infor-
mações, que viabiliz€ uma prática mais integrada às

oÍganizações libertárias. O simples gspontâneismo

de correspondência entle ativistas é importante,
mas já não sustenta as necessidades de um movi-
qÊnto que se aÍplia e se populariza eú todo o país.

É preciso definir um Íluxo esúl€l de coounicaçóes
entre ativistas das v&ias Íegiões do país Íesponsa-
bilizados pela coletivização destas informações.
Sabemos das difrculdades estÍuturais dos grupos, e
Íeconhecemos que nós mesmos ainda não dispen-
Eado6 a devida atenção à comunicaçâo com o mo-
vimenkr, mÀs fâzeÍrdo umaproposta de rDaior 4grili-
dade nesúe sentido.

Outro ponto irndamental a sç resolver é
qüatrto à ciriulaçâo da imprensa überrãria. É im-
portanúe que os exernplares de cada jomal, zine ou
Íeüsta cheguem logo nos diversos estados do país,
ê quê\s€ desenvol o quanto antes pontos dg ven-
da fxos, que funcionem como referencial de c.on-
tato para a população.

Sobre estas questões, inclusive, lançamos no ar
uoa sugçsfão de algum encontÍo sobre impÍensa ü-
bertária" para amarrarmos melhor esta discussão.

Porém se exisúçm problemas - ineviúveis para
um movimento social em reconstrução - tamMm
t€Nllos avanços significativos a contabilizar. De iDÍ-
cio, copseggimos publicar este núnrro, motivados
pela boa receptiüdade do 19 núÍrero, em todos os
meios em que circulou. Outro poDto importante foi
o apoio rec€bido da çomunidade do assentamento
rural Sol da MaÍhã. A oatéria sobre o Eocontro
Estadual de Assertados foi feita com participação
votmúria e direta de vários membros da comuni-
dade. Mais um avanço significativo de qualidade se
o primeLo ndmero foi feito quas€ sem a paÌtici-
pação dos gmpos organizados do Rio de Jaoeiro,
este já çonta com a colaboraçâo de vários compa-
nheiros, fazendo deste periddico um espaço de livre
comunicação eNrtÍe os atiyistas.

O nosso maior desafio agora é corstÌuirmos
urna rede de distribúção da imprensa übertáda na
capital e no interior do Rio de Janeiro, com uma
paÍticular ateDção na Baüada FlumiDense, paÍa
chegaÍmos Do dispeÍso conjunto de assentamentos
rurais, nos locâis de ocupação Íecente, Dos meios
estudantis, shdicais, emfim, na população explora-
da"

Com energias renovadas, saúnos oovaÍrente
em campg. Se hoje os partidos de esquerda redis-
cutem suas longas teoÍias dialéücas para compre-
ender o que acooteceu com seus antigos paraísos
comunistas, e acabam desconfiando que esquece-
ram "só um detalhe", o povo, na construção da so-
ciedade socialist& estáo de parabéÍs, descobdÍarn a
pólvora" Nós anarquistas voltamos a aÍirmaÍ: o so-
cialismo se constói pela ação populaÍ direta, pela
üvÌe oÍgaDização comunitãria que prepara e educa
a popu}ção a se tornaÍ capaz de cuidar de si üvre-
mcnt€, scm higrarquias nçm çeqtraliução dç poder
ern nenhuma cqital, mas em comunidades üwes e
federadas. Não há em quç participarmos nestes
projetos políticos burocráticos dos partidos, nesta
verdadeira triga de foice tro escuro pelo poder cs-
tatal. Nossa briga é pela tomada das terÍas, máqú-
nas e serviços para as mãos do povo. A partir daí,
os tróalhadoÍes que coúËtÌuam o soçialismo se-
gundo a Ínais siDples das t€oÍias: a solidariedade.

O MUTIHÃO . Pásina 2

OUEM SABE MAIS,
LUTA MELHOR AXÉ AFRICA

Sob este tema foi inaugurada
no Centro de Formaçáo (Rua Ai-
morés, 8, Moquetá, Nova
lguaçú), a UNIVERSIoADE PO-
PULAR DA BAIXADA, num

convênio entre a Diocesê de No-
va lguaçú e a Univertia, come'
çando com o curso básico: Uma
História Geral do Brasil - Do des-
cobÍimento aos nossos dias, com
,13 aulas e 17 professores.

Esta iniciativa cria uma nova
alternativa de âcesso à cultura e
ao conhecimento Para a PoPu-
laçáo da Baixada Fluminênse.
Neste momento em quê as uni'
veÍsidades estatais passam Por
um período de abeÌla ostiiidade
do Governo Federal, que já não
disfarça seus objetivos de fechar
ou privatizar instituições de ensi-
no superior, torna-se valiosa esta
experiência de nftida resistência
popular à alienaçáo imposta pela
micÁriâ ê^^iâl 
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concentração de conhecimentos
pela classe dirigente.

As discussões sobre a
criação de um Centro de Cultura
Social no Rio de Janeiro conti-
nuan em pauta, apesar de preju-
dicadas pela falta de uma intra-
estrulura que permita a concheti-
zação dos nossos projetos. To-
davia continuamos certos de que
a conquista do saber é parte in-
separável da luta de classes, e
que os movimenlos populares
não devem se ausentar deste
compromisso,

EDUCAQAO E LIBERDADE

Lançada uma colêção sobre
Pedagogia LibertáÍia com traba-
lhos de lvan llitch, Andrea Papl,
Mario Lodi, Carlo Oliva, MaÍcelo
Bêrnardi e outros. Temas como
Educação Permanente, Liberta-
rismo evanescente, libertação da
criatividade, etc. O livro é uma
compilação de textos publicados
pela revista anarquista Voluntad.
Lançamento da Editora lmaginá-
rio - R, General JaÍdim, 288 Cj. li
CEP 01223 - São Paulo, SP.

A Associação Socialisìa Li-

bertária AXÉ, da Nigéria, Pede

apoio pâra a libertação de onze
trabalhadores, que em 1988 en-

traram em greve Poí melhores

condiçõs de trabalho. Pol tal des-
respeito contra a National Eletric
Power Íoram condenados a

prisáo perpétua, Pena comutada

oara 10 anos de Prisão. Enviar
protestos para: AXÉ - GPO -
BOX 12859 - Dude lbaden - Nigé-

ria.

..VIVA A PERESTRÓICA''

Há pouco mais de um ano, 5
de maio de 1990, Piotr Siuda, mili-

bnte anarco-sindicalista russo,
Íoi brutalmente assassinado pÍó-
ximo de sua residência, em Mos- .

cou. Por "coincidência" seu coI-
po Íoi enconüado no mesmo local

ern que Íora agredido em 1980r
por têr protesiado contra a in-
vasão do AÍeganistão. Ultimâ-
mente recolhia documentos que

comprovavam a participação da
KGB e de grupos estalinistas na
repressão e desaparecimento de
operárbs de NovocheÍkask, em
1962. Em seu Íuneral muitos pro-
têstaram, inclusive em frente das
oÍicinas de Novocherkask- lnfe-
lizmente lá como cá nenhum es-
clarecimento sobre a morte há.

PELA REFORMA AGRÁBN

O Movimento Popular de Du-
que de Caxias e São João de N.4e-

Íiti, e a Diocese de Duque de Ca-
xiãs, estão promovendo uma ma-
niÍestaçáo de trabalhadores ru-
Íais e da população em geral pela
BefoÍma Agrária, parâ o dia 18 de
agosto próximo, no municÍpio de
Valença (RJ). Os ativistas libertá-
rios e demais leitores interessa-
dos podem escrever para nós pa-
ra que discuiamos em conjunto
umã Íorma de participarmos des-
te importante evento popular. De-

- talhes mais completos deverão
ser publicado-s no próximo núme-
ro do MUTIRAO.

IMPRENSA LIBERTÁRIA

Combate Sindical (zine), da
liga dos TrabalhadoÍes em
Ofícios vários dê Sâo Paulo,
Caixa Postal 10512 CEP
03097, São Paulo, SP,

Boletim do Centro dê Cul-
tu.a Social, Caixa Postal
10512 - CEP 03097, São Pau-
lo, SP.

Gara-Dura (zine), Caixa Pos-
tal 561r0 cEP 03999. São
Paulo, SP.

SEM TETO REPRIMIDOS

sÃ0 PAuto'
Cerca de seis mil nênbros do

Movimenb dos Sem Teto em São
Paulo, tonm reprimidos pela
Pofcia Militar, durante uma mani-
festação pública na Praça Prof.
Américo de Mout4 em Cidade
Jardin na Zona Sul da capital
paulist4 ocofiida no dia 15 de
mab. Quinhentos homens da tro-
pa de choque da PM, @ftanto
armas de grosso calibre, 40 cães
adestrados, quato caminhões
equípados com lança-bombas,
gás lacrimogênio e jatos d ágLn, e
dois helicópteros sobrevoando a
área durante toda a maniíes-
tação: esta íoi a recepção nnnta-
da pelo tão "progressista" gover-
nador Fleury, apoiado pela es-
querda eleitoreim paulista. Tudo
isso apenas para impedir que os
maniíestantes seguissem pelas
vias públicas atê as prcximidades
do Palácb gov ernan@ntal.

Só no estado de São Paulo
exístem mais de 2 milhões de
sem tetol e caso o movirnento
pretenda de Íato conquistar o di-
reito de habitação para todos, vai
ter nÊsnn que cgntinuat tazendo
ocupações, agìndo diretamente,
pois dos governantes só virá
nÊìs reryessão plicial.

Joroal O Anarco-Sindicalis-
ta, da Confederação Operária
BrasileiÌa: Caixa Postal
02-0266 CEP: 70001 - Brasnia,
DF.

Revista UTOPIA, Caixa
Postal 15001 CEP 20155, Rio
de Janeiro, RJ.



O MOVIMENTO ANARQUISTA
E A GREUE GERAL

Se você esteve em gÍeve nos diâs 22 e 23 de
maio, queremos pÍêstar-lhe nossa solidariedade. A de
cisão de cÍuzar os braços é um ato positivo, pois so-
mente pela auto-oÍganização e discussão livrê nos locais
de trabalho e o embate de Íorças com os governantês e
patrões é que a população conquistará seus interesses.

Entretanto. a Grêve Gêral dêcretada não passou
por discussões internas nos locais de trabalho, Ela tÍaz
a marca do paternalismo, do autoÍitarismo e do pele-
guismo, por seÍ fruto de conchavos entre líderes sindi-
cais e políticos apadrinhados pela CUT E CGTS. Dê Íato
esta grêvê só foi marcada numa tentativa de se resgataÌ
politicamente as lideÍanças sindicais e os partidos polftÈ
cos, que deseiam retomar as negociações com o Gover-
no, reforçados com essa demonstração de força. É o fa-
lido e traiçoêiro caminho dâ social democÍacia,

Como a CUT, que a pouoos meses oÌientava os
tÍabalhadoÍes paÍâ participarem do pacto com o Gover-
no ColloÌ, muda agora sua posição e arrasta a popu-
laçâo para a mais revolucionáÌia e Ìadical arma dos trâ-

balhadoÍes, â greve geral? Oue discussão houve nas Íá-
bÌicat itscÍitóÍios, escolas, hospitais, tÍansport€s, no
campo? Ôue Íepresentante sindical te consultou, antes
de dicidir por você sobre ã Ìealização ou não desta gre-
ve? O máximo que se viu foram palavras empolgadas
dos oradores de palanque para a população,

Já é hora de reconstruirmos um sindicalismo
âutêntico, cuias decisões partam das assembléias gerais
e não da cabeça de meia dúzia de pelegos. E hora de
nos oÍganizarmos em sindicatos livÌês, não atÍelados ao
interesse ou ao comando de nenhum dos Íalidos e para-
sitas partidos políticos, só preocupados com o poder
sobré nossas vidas. E hora da população dar um bastê
neste sistema, pôÌ abaixo todos os governantes, todos
os patrões, e tornar do povo o quê hoie é estatal ou
particulaÍ. Tomemos âs cidades em nossas próprias
mãos! Tomemos âs teÌïas em nossas própÍias mãos! A
conclusão final das nossas lutas nãd será pa.aÍmos de
tÍabalhar, mas passarmos a trabalhar para nós mêsmos.

tNsuRREtçÃ0 ESTUDANTTL EM BELÉM

Um conflito entre poüciais militâres e estu-
daoles da capital paraense, deixou 14 ônibus
destruídos e 40 pessoas feridas na noite do dia
15 de maio. Muúdos de coquetéis molotov, cer-
ca de cinco mil sçcundaÌistas I unive$iúÍios
foram para as ruas exigir a concessão de meia
passagem, prevista na I-si Orgâniça do Municí-
pio e já autorizada pelâ Prefeitura. A Polícia
Militar respondeu com bombas de gás lacri-
mogênio e múta pancadaria. O centro da cidade
viÍou pÍaça de guerra.

O conÍlito durou mais de três horas, 56 por
volta das 22:30 hs a situação se açalmou, mas os
ônibus não voltaÍam a cücúar, Foi a s€guDda
manifestação em menos de dez dias. No dia 7,
dezessetg estudantes foÍam presos, depois que
centenas deles irvadfuam o gabinete do prefeito
e saíram em passeata pslas principais ruas da ci
dade, concenhando-se na Praça do Operário.
Neste local aconúgcau o confronto mais úolen-
to, durante a segunda malifestação. A praça
cercada por policiais foi tomada pelos estudan-
tes, que enfrentaÍì as tropas de choque com
paúadas e pedradas. Como as bombas de efeito
moral não intimidaram a multidão, os policiais
partirarn para o combate corpo-a-corpo. Nestg
momento um pelotão da PM invadiu o terminal

pancada por dez policiais no terminal foi
taÍnÉm brutalmente agredido e sua máquina

Enquanto em Belém çinço mil estudantes se

reúnem publicamente com disposição inclusive
para enfrentar a repressão poücial, para con-
quistar a meia-passagem, aqú no Rio, estado
que se condidera "o foco de resistência poÍtica
do país", nem a erninente ameaça de fechamento
ou privatização das. Universidades, com projetos
absurdos e declarações explícitas de Ministros,
abalam a rotina rastejante das nossas inftituições
de ensino superior ou géram manifestações de
rua medianamente expressrvas.

GREVE DE PROFESSORES

Urna aula sobre a situação dos ptoÍessorcs
das escolôs particular€s do municlpio do Rio de
JâneiÌo-

Os professores das escolâs particulares êstão
enÍrentando uma situôçáo müito diÍícil. Estão lu-
tando pa€ que seus salários sejam aumentados,
pois um professor que leciona da píé-escola até a
4c séÍie ganha 31.000,00 e um proÍessor que le_
ciona da 59 séÍie até a 3e série do 29 grau ganha
500.24 por hora.

A categoÍia luta por perdas salariais que so-
mam 103% e mâis um ganho reâl paÍa os salários
de 507.. O sindìcôto dos professores Íealizou 17

reuniôes com o sindicato patronal e náo conse'
guiu nenhumê proposÌa satisfâtóriô, A categoria.
então, decidi\-r em assembléia por umâ patali'
zação de 24 hs. pãra foÍçâr uma negociação e na-
da de concreto foì oferecido pelos pâtrôes. A sal-
da pâra uma siluação como essa Íoi, então, usar
uma ântiga formâ de luta: a greve,

No dia 25 de abril começou a greve e os pa-
trôes colocâm a categoria de castìgo dizendo que
só voltâdam a negociar se os profgssores volta-
ram a reafirmar a lutâ pelas perdas salarìais e por
um ganho real e os donos das escolas continuâ_
ram dizendo que só negociarôm com os professo-
res em sala de aula, caso contrário Íicatiam êspe-
rando o julgamento da greve no tribunal.

No dia 16 de Maio o Tribunâl Regional do
Trabalho decretou a nossa greve abusiva, dàndo
o% lzercI de aumento, como já erà esperado. No
tÍibunal os patrões podem exercer grand€ influén'
cia já que este é controlado pelo Estado qft de-
fende os seus intêresses, garantindo aos donos de
escolas um aumento nãs mensalidades pâía o pa_
qamenlo dessê reajuste dado aos proÍessoÍes,
pois alegam que som aumento das mensalidâdes
não podem aumentar os salários. E importante
Íessaltar que desde janeiro os donos das escolas
vem reãjustando suas mensâlidades alegando qu€
tais reajustgg siio parâ pagâmênto dos paofessores
e funcioná.ios.

Na mesma noite da decisáo do tribunal, os
proÍessoíês votaram em assembléia a volta âs au-
las num Íinal mélancólico.

,l

1e DE MAIO: on DE LurA E LuTo, NÃ0 DE FEsrA ffi"fl.üffidr#hiïffË:;
Um fotógrafo que filmou uma mulher sendo es-

Mais uma vez militantes do Movimen-
to AnaÍquista e Punk do Rio de Janeiro,
reuniram-se em lorno de uma data de
grande signiÍicado para todos os que ain-
da acreditam na táo citada e pouco cons-
truída utopia socialista. Para os anarquis-
tas, o 1e de Maio ter! uma conotação
muito especÌal, Há mais de um século
que respeitamos o luto por aqueles que,
por convicção e a'Íìor aos ideais anáÍ-
quicos, foram condenados à morte pela
"maravilhosa justiça americana". Não Ía-
lamos tão somenle daqueles que foÍam

. executados por decisão de um trlbunal
faccioso mas, principalmente, sobre as
pessoas comuns que, mesmo não tendo
envolvimento revolucionário foram e, inÍe-
lizmente, continuam sendo massacradas.

Como de hábito na chamada "Festa
do Trabalhadof, de herança Íascista, a
Quinta da Boa Visia recebeu o tradicional
público paupérrimo e carente de lazer.
Os portões do Zoo, por exemplo, são
abertos gratuitamente nesia data, paÍa
aqueles quê sequer passam por lá nor-
malmente. Talvez se estivéssemos numa
social-democracia sobraria algum tÍoca-
do para além de visitar o Zoo, comprar
pipocas_ para dar aos macacos.

Nos anos de 89 e 90, a esquerda ofì-
cial (oposição consentida como deve ser
numa moderna democracia), festejou a
data em Volta Redonda, palco dos mas-
sacÍes na CSN. Neste ano de 91 voltou
à Quinta, com avais do "papal' Eirizola e
"titio" MarcelÕ, para mais um ato-show.
Com tudo armado: palco bem equipado
próximo ao lago, bandeiras tremulantes e
rubras de láo socialistas que são, Íaixas
de parÌidos, facções, grupos e gÍupelhos,
centrais sindicais divididâs e Íarta distri-
buição de panÍletos e jornais revolucioná-
rios ê cora.iosos. Realmente a mensagem
Íoi clara: a hora está próxima. Basta que
os verdadeiros represêntantes do povo
tomem o poder com responsabilidade,
pois eles sabem o que é melhor para to-
dos. Só um detalhe embâQou a fesia: o
povão está cansado de palavrório estéÌil
e não estava nem aÍ para a armação

grandiloquente, somente se manifestando
quando artistas populares subiam ao pal-
co.

Ouanto a nós, anarquistas, nosso in-
tuito consisüu em manter vivos nossos
ideais e tentar, pelo menos, Íazet com
que outras pessoas nos vejam como se-
res comuns. Náo somos melhores que
ninguém, náo temos explicações científi-
cas para solucionar problemas e jamais
seremos vanguarda que norteará os tra-
balhadores. Calmamente nos marÌtive-
mos afastados e evitamos conÍronto com
outros grupos. Nosso trabalho Íoi execu-
tado por algumas dezenas de militantes
que manüveram-se com dignidade e or-
gulho, não aceitando provocações gratui-
tas. Distribuimos nossos panfletos e car-
tazes artezanalmente conÍeccionados,
sem impoÍ nada a ninguém. Montamos
uma barÍaca para a venda de publÈ
caçôes e camisêtas, com procura bas-
tante razoável. Nisso tudo, o aspecto
mais importante foi que nâo passarnos
despercebidos e recebemos várias mani-
festações de simpatia e cârinho. Lógico
que nem todos entênderam ou aceiiaíam
as nossas posições, mas acreditamos
que pacientemente a ANABQUIA não
será mais tomada conÌo sinônimo de ba-
gunça e caos. Sabemos que nossa mo-
desta manifestação não enche barriga de
ninguém, não arruma emprego nem cor-
dge as injustiças crônicas do mundo,
mas deixa bem claro que, por princípios
éticos e morais nâo nos submeteremos a

neìhum tirano de plantão. ANABOUIA
NAO E BAGUNÇA E ANARQUISTA
NÁo É BABACA.

19 DE MAIO EM SÃO PAULO

As manifestaçÕes do 1e de maio em
São Paulo Íoram marcadas pelo
"show-mÍcìo" promovido pela CUT e
CGÌs para "festejai' a daÌa na Praça da
Sé. Logo pela manhã, porém, a pÍaça já
estava tomada por bandeiras e faixas do
lvÌoümenÌo Anarquista; da COB/AIT e do
Mov. Anarco-Punk Os manifestantes Cu-
tistas se mostraram insatisÍeitos com a
presenÇa dos anarquistas enquanto os
populares, desvìando sua atençáo dos
shovrzinhos e discursos do palanque, se
informavam sobre a história do 1e de
maio e a ideologìa anarquista bem como
olhavam cuÍiosos para os punks com
suas roupas agressivas que eram Íoto-
graÍados pelos jornalistas.

Por \olta das 14 hs, a praçâ já estavâ
tomada pela populaçâo. lmpacientes
com os discuÍsos hiúcritas dos oportu-
nistas pÍofissionais que Íalavam ao palco,

os punks e populares começaram a vaiar
e chamar o presidente estadual da CUT
de pelego, abaÍando o som do palanque.
O tal polnico começou a caluniar os pun-
ks e houve confusáo com briga e prisóes.
A praça se esvasiou com muita correria.
A intenção dos punks náo era de criar
confusâo nem pancadaria e sim manifes-
tar-se contra aquela palhaçada oportu-
nista.

A Praçâ da Sé foi toÍnada por faixas e bandeilas anarquistas
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GOUERNO INVADE COMUNIDADE CARENTE
Centenas de famÍlias que estâo mo_

rando desde fevereiro numa área mo-
nopolizada pelo Governo Federal, estão
sendo tratadas como criminosas e mal
feitoras, sofrendo o ataque de tropas
mrlrtare para expulsá-las de seus lares
e destÍuírem suas humildes habitações.

No dia 10 de maio tropas da iM e
agentes federais despejaram as famílias
dos 8.000 mz de teÍras habitadas, rei_
vindicadas pelos governantes de Brasí_
lia. A área ficou abandonada por mais
de trinta anos, numa localidade de Ja_
carepaguá, transformando-se num
grande matagal que servia de desova de
defuntos assassinados, foco de insetos
transmissores de doenças, além de pro_
piciar estúpros e assaltos, como nos tes-
temunhou uma antiga morâdoÍa do
bairro que já foi assaltada quando vol_
tava da feira, e hoje é uma das habitan_
tes dâ árêa, agora desmatada, loteada e
com segurança. Com o despejo, os mo-
radores intimidados pelo violento apa_
rato militar que cercou o terreno e inter-
rompeu sua estrada de acesso, foram
obrigados a sair carregando nas mãos
seus modestos pertences. À noite, após
a ida dos soldados embora, os morado-
res volta am para seus lotes, já que não
tinham absolutamenÌe nenhuma outra
opção,

No dia 14 os ladróes íardados volta-
ram parâ um novo assalto coletivo con-
tra a desarmada população. Expulsaram
vários moÍadores, inclusive velhos e
crianças, puzeram aóaixo suas ilegais
habitações. Ouando quinze barracos já
haviam sido desmontâdos, apareceram

_ CoÍno pode alguém ser douo do ar? Isto, à pri-
meira vists, paÍeca rcalmente um absurdo, e é, Asãn-
das de Íádio, como o som, se pÍopagam no a.r. parê al-
guém uúizaÍ uma faixa de frequência de rádio precisa
pedir e-conseguir urna concessão do Estado pard poaer
lransmiú livrernente. AcoDtece que rádiosìe pãque-
Do alcance, como as FMs, que der,trim ser rádios de
caráúer comunitário, são ÍelativaÍnente simples e baÍa-
tas de se adquirir e mauter. Teòriçamente toda comu-
nidade poderia possuir a sua estação de Íádio FM.

Acompanhando a expeÍiência mundial mútos
brasileiros tém se dedicado ao Íádio amantismo colo-
cando em uma frequência desocupada o seu sinal. Al-
gumas rádios livre,s surgem pelas ondas do ar com srul
pÍogÌamaçâo alternativa à das grandes emissoras.
Existem rádios liyres de todos os tipos; Desde as que
se dedicam a tocaÌ música alternaüva aos grandqs mo-
nopóüos de gÍavadoras, aquelas que se dedicam ta!úo
à música quanto a cobrir eventos e daÍ à palavra à co-
munidade, às Íádios reügiosas,

De 29 a 31 de maÍço deste ano reâlizou-se em
Macaé o tercairo EncontÍo Nacionat de Rádios üvres.
Patrocinado pela prefeitura da cidade o encontro, que
apçsaÍ de contar com a prgsença d9 radioaÍnantês com
já vasta experiênçia de emissão bem Çomo de comu-
nicólogos com um bom trabalho resúe caÍnpo. Havia
também empresários locais teotando vender õ seu pei-
xe.

.^ Além da. troca de informações técnicás e expe-
neocras cofdraníìs o encontro girou em tomo de dis-
cussões sobre a luta pela fuqatizaçfu dG Dc&Ë de
comüniução que é a tônica pdncipal do movimento de
Rádios Liwes.

A prática do rádio amantismo aqui no Brasil não
tem enfreÍtado mútos problemas com os órgãos re-
pressores da áres já que estes têm pouco eqrdpamento
necessário paÍa a localização dos transmissores, Mes-
mo assim, devido à cagoetaBem de viziDhos ou outros
filhos da putâ agentes fedeÍais têm seguido radioa-
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dois defensores públicos que consegui_
ram interromper a covardia realizàda,
apelando para irregularidades burocrá-
ticas capazes apenas de retaÍdar por al_
gum tempo a ação militar contra a co-
munidad,e. Como começou a anoitecêr,
a operação Íoi suspensa, com promessa
de reinício no próximo dia. Até o fe_
chamento desta edição, nada parecia
apontar para uma vitória comunitária
contra o ataque militar imposto pelo Es_
tado.

Relatos emocionados de pessoas que
estão_sofrendo a violência do despejo
pela.Íorça policial não nos faltaria para
publicar. Nós mesmos do jornal estive-
mos na comunidâde e conversamos
com inúmeras famílias, A revolta que
nos toma ao testemunharmos este ab-
surdo legalizado exige nosso engaja-
mento no conÍronto popular pelo direito
à moradia. Oportunistas políticos apare-
cem domesticando e amortecendo o
ímpeto de resistência popular: ,,fiquem
tranquilos, nossa deputada Íederal está
em Brasília olhando por nós, confiem
nela e nada Vos fahârá--,,, êrâ ^ ô,,ô.r;-
ziam à comunidade na ante-véspera da
invasão militar, que pôde expulsar tran-
quilamente os moradores desorganiza-
dos, despreparados para aquela si-
tuâção, impotentes. Neste dia, lá estava
a deputada se fazendo ver publicamente
enr lágrimas e soluços entre os discur-
dos ensaiados e os barracos no chão.

O direito de morar precisa ser con-
quistado pela própria PopuÌação,
Violências como estas, onde governan-
tes resìdentes de luxuosíssimas

mansões pagas pelo povo ordenâm que
se ponha abaixo todâ uma comunidade
de centenas de famílias já brutalmente
castigadas pelo capitalismo, continuarão
a acontecer enquanto continuarmos en-
tregando a responsabilidade da defesa
dos nossos interesses aos burocraÌas do
Estado ou dos partidos polÍticos. A po:
pulação precisa acreditar em si mesma,
na sua força, precisa aprender a agir

ttr so sc aprenoe
agindo), para impor sua vontade, seus
justos interesses sociais. Não se trata de
substituirmos os governantes A pelos
governantes B, nem se trata de trocar-
mos de patrão A pelo patrâo B, a so-
lução para as injustiças sociais está em
não dependermos de nenhum gover-
nante, de nenhum patráo. Contra a
violência do Estado repressor, devemos
resistir e enÍrentar coletivamente, so-
lidários, atravéz de comunidades livres e
federadas, até o dia em que nos livrar-

mos definitivamente de todos os gover_
nos e de todos os patróes, com a con-
quista da socieÌJade socialista libertária.

Se você também êstá cansado de Íi-
car sempre esperando pela próxima
eleição, e já percebeu que se a popu-
laÇãd não procurar agir por conta pró-
pria nunca vai conquistar seus interes-
ses, organize-se em sua comunidade,
no seu local de trabalho, com seus ami-
gos, e panicìpe da Ìuü poputar. U otret-
to à terra, por exemplo, tanto na cidade
como nci campo, já vem sendo perse-
guido e conquistado por muitas pessoas
que fazem o movimento popular. O
primeiro passo para se realizar uma
ocupação é conlactar as diversas orga-
nizaçôes populares ligadas a essa luta.
Este jornal mesmo está a disposição de
todos aqueles que desejarem apoio ao
desejo de conquistarem suas próprias
terras,

OCUPANDO O AR
manúes e Lacrado transmissores chegando a fazer al-
gumas prisões. Como no dia 9 de Abril último, quando
a polÍcia federal inrradiu e laçrou os transmissoÍes da
Rádio e Casa de Cultura Reversâo, uma rádio que já
vai ao ar diariamente a quase doi6 anos fazeudo udr
trúalho oomunitírio maravilhoso na área de São Pâu-
lo, aoode ahla" Um dos compaúeiros foi preso em
flagrante. EsperaÍros que a Reverúo possa voltaÌ ao
ar o mais bÍgve e da melhoÍ maneira que foÌ possível

Embora rccessite de alguDs cúdados em sua ins-
talaçâo, colocar uma údio livre no ar é simples e rela-
tivameoúe baÍato para uma comunidade. OAR NÃO
TEM DONO. OCUPEM AS FREQUÊNCIAS DO
AR.

"A opressão milenar das massas poÌ
um pequeno núÍnero de privilegiados
sempre foi a consequência da incapaci-
dade da maioÌia dos indivíduos em se en-
tender, em se organizar sobre a base da
comunidade de interesses e dê sentimen-
tos com outros trabalhadores para pÍodu-
zir, p€'ra usuÍruir e para, eventualmente,
dêfender-se dos exploradoÍes e opresso-
res. O Anarquismo vem remediar este es-
tado de coisas oom seu princípio funda-
nrental de livre organização, criada e man-
tida pela livre vontade dos associados
sem nenhuma espécie de autoridade, isto
é, sem que nenhum indivíduo tenha o di-
rcito de impor aos outÍos sua própria
vontade. E natural, portanto, que os anar-
quistas pÍocuÍem aplicar à sua vida priva-
da e à vida de seu Movimento, esle mes-
mo princípio sobre o qual, segundo eles,
deveria estar Íundamentada toda a socie-
dade humanà."

EÍrico Malatesta
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