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LUTA POPULAR NABAIXADA
Ne3

Apesar da imprensa oficial sd falaÍ da Baixada
Ftuminense nas Ítgiüs policiais, norÍnalme e com
fotos violentas, Dão acoDteceot ap€nas cÍirnes' €s-
orpros e tráfio nos muniípios do Grande Rb. É
pÍeciso npstÍar a todos que poÍ tráz d€sta iÍnagem
de caos e satrgue €stampada nas pÍineiras Páginas'
existe um coúdiano de hlta popular intensa. MesÍrÌo
deficiente, há um movirnento popuhÍ oÍganizado
presente em muitas comunidades e um grade nú-
rnero de ativistt lutando pela melhoÍia dâs cou-
d{õe,s de úda. Precisamos resistir a esta campanha

i:malísti;a que aúerÍoÍiza o tróalhadores para
úantê-los isolados, fracos e silenciosos. Enquanto
o Govemo nos mantém com medo, enquanto os
patrões nos mantém com medo, podem fazer e des-
fazer o qüe bem entenderem seÍo que ninguém b-
vaÍrte a voz para dizer não, sem que ninguém.ouse
saiÍ do atronimato para falar de justiçá. A ideologia
da criminatidade é um iNlrumento de oprEssão
polírica!

Em Vila Clúrdia, BelÍord Roxo, iniciou-se, por
volta de 1986, uma impoÍtatrte ocupaçáo de teÍrâs'
a prircfuio rea[zada espontaneamnüe pela iniì.ri-
va de várias farrúias. O moyimeDto foi tflrando
fôbgo, se anpliando, se organizando, e logo passou

a contar com a participação ativa da Igreja Catdli-
ca, pÍogÍ€ssista n€sta áÍea, e do Sindkato dos Tra-
balhadores Rurais de Nova lguaçú Hoje o Ínovi-
mento conta com cerça de 2.9ü) associados, e a
posse da terÍa já é considerada uma questão defini-
úva, apesar de que a exteDsa área ocupada ainda
estar sendo disprtada tra Just&a entre 06 moradc-
res e a Companhia de Cerâmica Bradeira. A três
anos alr:íz as farÌúIias cbgaram a sofreÍ uIDa cÍi-
minosa arrraça de despejn, nus com a so[dariedade
de nrembrc de yários outros mutirões, coosegui-
ram resistir e permanecer na comrìniÍlâd€:

Segundo Jorge, um do6 membrcs da diÌetoÌiia da
Associação de MoradoÍ€s que nos conc€deu ulna
enhevista, não se verifica influência de poÍt-os rn
ç611rnlìarÌç; e ÍDesrrro a FAMERI oão esú presen

tc no coúdiano lociú. JÍ rcccbcÍarn a visita tlc unr

deputado c da secretíria nrunicipal dc cducação,
ouviranr nruitu pronìessas que até hoje nunca fo-
ranr cunrpridas. Ele disse: - "A gente tá nessa si-
tuação, A gente nìarca entrevista conì as autorida-
des e ninguérÌl nos recebe. Quando recebe é cheio
de conversa".

A associação de Moradores de Vila Cldudia é li-
gada à FAMBER - Federação de Associações de
Moradores de Belford Roxo - mas a l'ìcderação pa-
rou depois do seu últinro congresso.

Quanto à gestão da violência, nos intelessou sa-
beÌ como elâ se reflete na vida colrunitária dos
noradotes. Na Vila Cláudia, por exenìplo, nìorava
o líder sindicat João Fálix de Aquino, ntorto enì
abril. Como entãa a conìunidadc expressa sua
preocupação em relação à violência?

"As pessoas s€ ÍecolÌÌenr, tentauÌì l'ugir, nÌâs a

violência acontece enì todos os lugares, eIÌì todas as

populações carentes. As entidades populares, o
Govemo, as comunidades, a lgreja, dcverianr fazer
ações de conscientização, A teÌevisão por exenpÌo,
seria um meio de mobilizeção parl cssas coiscs,
mas eles não tênt interesse de fazcr isso. "disse
Jorge. '

Felünìente coneçavaÌn a surgir sinais de orga-
nização, resistência e resposta popular contra a
violência na Baixada- Dias depois da nossa ida à
Vila Cláudia, ocorria ulna passeata contra a violên-
çia nas ruas de Nova lguaçú, reaìiada por enúda-
des sindicais, religiosas e conunitárias da região.

Quartdo um figurão é sequestrado, a TV fica
unu semana dando cobertura, mas a segurança dos
tÍabalhâdoÍes nuncl é Jiscuúda. Só a nossa uniÍo e
participação nos nÌovirnentos populares será capaz
de criar fomras de luta eÍlcientes na conquista da
segurança púbüca.

A Baixada tem unìa população trabalhadora,
orgârÌizâda e corajosa- As famllias de Vila Clãudia
souberam agir, se organizar e conquistar o direito
de posse da terra, Souberanì dizer não à Compa-
nhia de Cerânúca Brasileira- A ocupação popular
dc terras é um ato conciente de desobediência civil
conÌÍa os latÍõ€s e o5 to!ernlìnlesr os maiores cri-
minosos da sociedade



AS CAUSAS

DA MISERIA
Num país em que a vida humana nunca

valeu grande coisa, e as classes dominantes,
historicamente, jamais tiveram o mÍnimo de
pudor em promover a mais completa e des-
carada expoliação das classes produtoras,
não seria possÍvel esperar uma situação

uito diferente da que estamos vivendo,
atualme!ìte. Mas a assustado{a desigualdade
social resulta da concentração de riquezas e
da divisão de classes, é chocante DEMAIS,
desunana DEMAIS, até mesmo para um
sistena de capitaÌismo selvagem como €ste.

A situação de calamidade social oeste
pú jí ultrapassou há múto tempo todos os
ümites suportáveis. Com relação aos Düei-
tos f{umanos, ainda pÍecisamos lutar pelos
mais básicos, mais elementaÍes e indis-
pensáveis à sobrevivência humaria.

O direito à moradia: constante em qual-
quer inútil constituição de qualquer paÍs

nìedianarrrente "democrático" e considera-
do um dos principais Direitos Universais do
Ser Humano, é tarnMm um dos priÍìeiros a

lhe ser usurpado. Isso quando não lhe é

roubado ao nascer o direito essencial, o di-
reito à vida-

Os resultados nds coúecemos bem: ci-
dades superpovoadas, milhões de pessoas

morando nas ruas - crianças, inclusive -,
submoradias çm favelas infecta's, barra-
cos depauperados, esgô1o a céu aberto, fo-
me, doenças endêmicas, crime, roubo,
úolência de forma sistemática massacrarìdo
principalmente a classe trabalhadora- En-
fim, a miséria como foco e geradora de to-
dos os males.

Porénr o que ainda não foi muito discu-
tido, pelô menos com a deüda atenção, é

quais são as causas primcrdiais dos males
sociais e da situação caótic4 que vivemos e

aujos efeitos todos nós sofrernos.
QU\IS S4O AS CAUSAS DA

NllsÉR tA? É justamente pela resposta da-
da a esta pergunla que é possível descernA
a sincericlade dos que se ilüem "defensores
do povo" e os que reúnente lutam pela
emancipação dos habalhadores em geraÌ e

rla hurnanidade como um todo.
É pela resposta à este questionamento

que é dado à classe trabalhadora discemir
quais são seus verdadei-ros objetivos e con-
sequenteÌnenle, seus verdadeiros e reais

inimigos, opressores e usuÍpadores.
Porque há os que pretendem substituir

uma nralia por outra, uma opressão por
outra, ou pa-ra ser mais claro, subsútuiÍ um
governo por outro, mantendo assim intac-
i^ todut ut estruturas de dominação e ex-
ploração atuais, mudando apenas â ünha

ideológica e a classe dirigente' e perpetuan-

do a tirania milenar denominada goveÍao.
Nds An:rrouistas alìÌmamos: TODOS OS

GOVERNOS SÃO RUINS, TODOS OS

GOVERNOS SÁO NOCIVOS, TODOS
OS GOVERNOS MENTEM. E quais são

Às causas da miséna? Quais são as causas

dos ma,es soçiais? A isso respondemos: A
PROPR IIDADE PRIVADA.

LXPÊDIENTE:
Redaçáo, editoração, diagÍamaçáo'

arte-Íinal, revisão:

Grupo O MUIRÁO
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SEMANA LIBERTÁBIA

O GAAD - Grupo Anarquista Ação Direta '
está promovendo pÍua agosto' no prédio ceíF

tral da UERJ, uma semana de "atividades lÈ

bertárias abertas a todos. O evento reunirá mi'

litantes dos diversos grupos do movimento

anarquisla do Bio e será uma ótima oportuni-

dade para troca de inÍormações e idéias. Pe-

dimos que os inteÍessados em participar que

moram Íora do Rio laçam contato antes. A

programaçáo é a seguinte:

Dia I 9/08, 2a ÍF-ira -

19:0Oh - Tealro: Amor e PodeÍ, terminando

em Vivência, por conta do grupo Somoterapia-

Dia 2Ol08, 3c Íeira -

19:0Oh - Mostra de VÍdeos Libertários

2O:30h - VÍdeo sobre AIDS (1Oe andar)

21:ooh - Palestra e debate sobÍe AIDS, com

especialista da SOMA (Aud. 93)

Dia 21lO& 4a Íeira _

19:00h - Os anarquistas e o Mov. Estudan-

til, Debate (Aud- 93)

Dia 22108,5s Íeira -

19:OOh - Anarquia e Anti-Militarismo' debate

com Jaime Cuberos (Aud. 93)

Dia 23108, 6a Íeira -

z2i}oh - Festa com som anarco-punk (bar

do DCE).

Dia 25108, domingo '
1O:00h - Ato e protesto contra o "Dia do

Soldado, dia do Coitado", na Quinta da Boa

Vista.

O CEL - CÍrculo de Estudos Libertários - está

promovendo debates, palestras e discussões aber-

tas a qualquer ìnteressado em participar. Em Junho

os t€mas giraram em torno dos princÍpios libêrtá-

rios: Anarquismo; Ética e l\,4oral Libertária, lndividua-

lismo e Coletivismo, No mês de julho a ênfase

cairá sobre o movimento anarquista:

Dia O2l07 - Sindicalismo (debate)

Dia 09/07 - AIT - Associação lnternacional dos

TÍabalhadores (Dalestra com ldeal Peres)

Dia 16/07 - Ecologia e Anarquismo (palestra com

HenÍique Zucchi)

Dta 23107 - Heterogestão, Cogestão e Auto-

gestão (debate)

Dia 30/07 - Revolução Russa (debate)

A proposta é continuar-se o ciclo permanente de

discussões. O CEL se reúne todas as terças, às

20:00h, na Escola Senador Conêa, sala 5, Praça

São Salvador, Largo do lVÌachado. ConÍiraÌ

VENHA DEBATER CONOSCO
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GREVE GERAL: UM PROBLEMA DE GONCEPçAO

Após o malogÌo da últlma greve geral, fica
evidênciado aquilo que'afirmamos no número
pâssado do tltUttRÃO: a intantilidâde de se im-
pingir comportamentos homogêneos a umâ po-
pulação inteira, como se esta fosse constìtuÍda
de "vaquinhâs de presépio". Pior do quê o in'
fantilismo ó I crueldado de sê dispôr de vultosas
quantias, que poderiam muito bem sêr aplicadas
em coisas mais pÌovoitosas paÍa a clãsso trabâ-
lhadora quê jogar pela janela, nas chamadâs pa-
râ a greve geral através dâs mÍdias, sebidamÊnte
instrurnentos de dominação da butguesia teâ-
cionária. Pareciam, âs chamadâs convocação pa'
Ía a Íinâl de um campeonato ou um grandê
show popular.

Por tais atitudes desastÍâdas e cruéis dos se'
nhores da CUÍ E CGTS, pode'se coloca. sob
suspeita até mesmo a inteligência dos mandatá-
rios das centrais. Oue são estreitos politicamentê
já sabíamos, mâs tão carcntes de câpacidâde
analÍticâ chega â surpreender' Afinal dominam o

. cenário sindical há um tempo râzoável' ê sem
capacitação mlnima náo se sustentaÍlanì no po_

der.
O mais irônico dessa história toda é que os

denominados "Íadicais" da cUT e cGTs, conse-
guiram numa só tacada desmobilizar o opera-
riado pata futuras ações e, entregâram de ban'
deia a rapadura ã um dos maioÌes salafrários do
sindicalismo, o gigolô de operário e capo da

Força Sindicâl luÍs antonio m€deiÍos (indigno de
ter o nome grafâdo em letras maiúsculas).

Dentre oúlras falhas de otganizâção da g,e'

ve, o confronto de informações e contra-inÍor-
maçôes nas principâis redes de televÌsáo foi
acintoso. Ora senhores sindicalistas, todos sa-
bem que quem detém o ínonopólio das comu ni-
caçóes é o Éstado, e êste repassa os direitos de
exploraçâo a seus acólitos, representanteg da
burguesia mâis canalha, Portanto qualquer in-
Íormação paga â peso de ouro pelas centrais nas
principâis mÍdias era no minuto sêguinte recha-
çada, distorcida e desmêntida.

Ao mesmo tempo que desmobilizavam para
a greve.enâlteciâin a Íigura hedionda do ladra-
vaz mór da FoÍça Sindical. Ouanta ingenuidade
querer combateÍ com as mesmas almas do ini-
migo, este mais rico, sâgaz o senhor da situâção.
Out.o aspecto fâlho foi o da mobilização dos ta
refeiaos. piqueteiros e bois-de-piranha das gae-
ves. Nem eles pÍóprios acreditavam no sucesso
dâ empreitâdâ, como puderam constatar vários
companheiros ânarquistas que se dispuseÊm a
colaborat com os mesmosr DaÍ conclui-se que
tática e estratégicamênte (teÍmos militaÍes que
os socialistas autoritários adorâm), a greve já
Íracassatâ no seu nascedouro.

Podemos citar, também, a lutâ intestinâ dos
vários segmentos dâ CUT que almejam o poder.

'Ou Eejô, "aproveitemos e enfraqueçamos o po-
der do Peleguelli para, no momento opoÍtuno
tomarmos o podeÍ. "Não é a toa que o próximo
presidente da CUT será o clone de Lula, o tal de
Vic€ntinho. do sindicato dos metalúrgicos do
ABc. Essa ala do PT foi â vitoriosâ, pois pôde
ÍeÍorçâr a idéia de que "rôdicalizar no sindicato

não dá resultado, O que inÌeressâ é deixârmos
parâ nossos represêntântes lá no Congresso Na-
cional, eles são os representantes do povo e sa-
bem o que é melhor para todos", Esse episódio
nos lembrâ aquele ditado popular: "Casa que
não tem páo todos bíìgam e ninquém tem
razão".

Para nós, anarquistas, esta sìtuação poderia
ser proveitosa e âtlaente, se fossemos oportu-
nistas e calhordâs. Porém pelos nossos princÍ-
pios, não devemos nos imiscuir em disputas
alheiâs e mesquinhas, Devemos seguir nosso
caminho de reconstrução de nosso movimento,
sem perder de vista os Íatos que nos rodeiam,

Continuamos a exigiti Sindicatos Lí-
r4'ês, pois não entendemos o sindicato apenas
como um instrumento de luta económicâ, e sìm
como uma organização de trabâlhâdores que
atuam na busca da AUTOGESTÃO SOCIAÇ on-
de quem controla os meios de produção s5o os
trôbalhadores coletivamente organizados, com a
pe,spoctiva de mudãnça Íâdical da sociedade;
MenoÌ Jomada de Ttabalho onde trabalhare-
mos só o socialmênte necessário, contra o em-
brutecimenlo do homem pela produção desme-
did6 e manipulâdâ; Educação llbenâda onde os
professoÍes sejam os próprios trabalhadores;
EnÍim uma sociedade igualitâ a. tlbeiâria, jus-
ta. frdtema e tedeialisra onde não há igualdade
s€m sociâlismo e nunca haveíá soclalismo sem
liberdade.

A televisão vern dedicando
enorne sensacbnalisno aos ca-
sos de s€questro de gÍandes em-
presários, oomo sê isso Íosse o
que há de nais grave e cnrel nes-
ta sociedade. A exploraÉo cÍimi-
nca soÍÍida pelos trabalhadores é
totalÍnente boicoitada nos íìeíos
de corrunicação

l,la Íazenda Santo Antônb de
lndab, municípb de Ourilândia do
Norte (Sul do Pará), ãD campo-
ÍEses soÍrcram - e possivelÍnente
ainda soheÍn,- um Í€gine de es-
cravklão, colrt êspancaÍnentos e
ügia de capatazês.

A denúncia é Íefta pela pópÍia
CPï - Oomissão Pastoral da TeÍÍa
- nas a Polbia Federal nem sej
quêÍ ú$eoou o casq alegando Íah
ta de YeÍtÈ

O Estado não move um dedo
contra a escraúdão de ã10 pes-
soas O silêncio da inprensa ofi-
cial prova sua c-umpf,ci.tade coín
G patÍóes. Só a solftlaúía<b <los
üabalhadoíes pode dar urna peÍs-
pêctiva Íeal de segurança popuhr.
Já vivemos uma gueÍÍa civil de
classês, não há pactos o(m as-
sassinos, coín ascravagistaq não
há tegua possível diante de ta-
Ínanha covaídia O que ainda nos
Íalta acontêcêr paÍa Íxrs Íêvoltar-
mos? Será que já não é hoÍa de
dizeÍrnos basta? A escÍavidão de
20O camponesês é uÍna violência
oontra todos nós e pelo nosso
amor póprb, peh nossa própÍia
dignklade, lutemos contra este
crirne estúpirlo. O Grupo l,lutirão
pede a todos que denunciem esle
Íato poÍ todas as Íormas possí-
veis. TentaÍ€íÍros dê todos os
ÍIpios conseguir ÍnaioÍes inÍor-
nnções de todas sobÍe este Íato
para buscar encaminhamentos
oorrcÍetos de rcsistênda e solida-
Íiêdade aos escÍavizados da Ía-
zenda Santo Antônio de lndaia,
Morte aos escravagistas

PRÉDto É ocupaoo

POR ARTISTAS

A Federação de leatro Amador da
Paraha ocupou um prédio tombado pelo
patrimônio histórico, no cenÌro de João
Pessoa. Os anarco-sindicalistas do nú-
cleÕ da COB de Joáo Pessoa estão par-
ticipando desta ocupaçáo, gaÍantindo
um espaço Ílsico para o movimento, além
dâ aproximação prática com os artjstas
da cidade,

Através de ações desse tipo o anar-
cosindicalismo vai reconquistândo sua
importante estrutura qúe contava no iní-
cio do século, Felicitamos os âtivistas da
ParaÍba pela atitude, e esperamos poder
noticiar ma;s fatos desse tipo rias diver-
sas regiões do país.
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25 DE JULHO - TODOS A CINELÂNDIA ESCRAVIDAO

A Iuta pera comerciatizôção asrí- NO SUL DO PARAA Comissão Estadual de Assenta-
dos Rurais do Rio de Janeiro esÌá
convocando para o dia 25 de julho
(dia do trabalhador rural) um mani-
Íesto camponês que reúna o máximo
de trabalhadores para fortalecer as
lutas no campo, sensibilizando a

opinião públìca para âs dificuldades
do produtor rural e presslonando os
órgãos públicos contra o toÌal aban-
dono erì que se encontram os cam-
poneses hoje.

A manifestação será na Cinelân-
dia, e foi chamada pelos seus orga-
nizadores como "O Dia das Caixas
Vazias", pois serão colocadas no lo-
cal vários caixoies vazios simboli-
zando a atual crise de produção
ag rícola.

E como anda de íaÌo a situação
dos camponeses da região? O nosso
jornal mantém contato com os traba-
lhadores rurais e uma das questões
centrais hoje é â estrutura de co-
mercia lização agrÍcola. Uma impor-
ïanìe vìiória Íoi a conquìsta do Pavi-
lhão 30 no CEASA de lrajá, um es-
paço a princípio destinado aos pe-
quenos produtores rurais associa-
dos, sobretudo aos assentados ru-
rais. Todavia a situação do Pavilhão
hoje, é crítica: com as grandes difi-
culdades de prodúzir e de transpor-
tar, os camponeses não estão con-
seguindo ocupar ef etìvamente seu
Pavilhão, Para não deichá-lo às
moscas - o que provocaria a perda
deste espaço conquistado tão ar-
duamente - a Comissão administrati-
va do Pavilhão se viu obrigada a

sub-locar áreas para outros produ-
to res,

Os f ina n cia mentos conquistados
pelos camponeses ficaram bloq uea-
dos na burocracia do BANERJ e do
BNDES, EIes serìam utilizados na
compra de 14 caminhões para trans-
porte dos produÌos agrícolas dos
pequenos produtores e na ampliação
das instalações do Pavilhão. Agora,
sofreram uma desvalorização brutal
e, para serem liberados, dependerão
de uma revisão completa do projeto,
isto é, mais bu rocracia.

Os assentados reivindicam que a

SecreÌaria de Agricultura do Estado
assuma a gerência destes recursos,
atualise o proieto de financiamento
e dê uma solução concreta aos cam
poneses. Querem também maior as
sislência técnica da EMATER, De-
nunciam que em muiÌos munÌcípios a
EMATER não encontra apoio das
prefeituras por diferenças pa rtidá-
ria s.
' A manifestação do dia 25 será de

vita I impo rtân cia, considerando-se
ainda que há uma luta política den-
tro do próprio CEASA, entre a ad-
ministração geral, que mantém o
atual modelo de comercialização ru-
ral baseado no monopólio das gran-
des empresas agrícolas, e a co-
missão do Pavilhão 30, que repre-
senta um Íoco de resistência dos pe-
quenos produtores, e que pode um
dia Íazer do CEASA um grãnde cen-
tro de comercialização da pequena
produção agrícola do Rio de Janei-
ro.

cola volta.da para os pequenos pro-
dutores faz parte de uma luta maior
por uma ReÍorma Agrária ampla em
todo estado do Bio, Uma vez liber-
tada a terra e ocupadâ pelos traba-
lhadores, será necessárÌa uma estru-
tura democrática e socialista de
transporte e come rcia lização, que
não atenda a uma minoria dê prìvi-
legiados mas a todos os camponeses
o rga n iza dos em suas comu n ida des.

Hoje as prioridades são a garantia
do Pavilhão 30 e o apoio à produção
rural, A luta pela terra continua
mesmo depois da sua conquista, An-
tes o Estado usava policiais, agentes
da iustiça e burocracia para expulsar
os camponeses para a cidade, Agora
usa o abandono, as Ieis de mercado
e a g-uerra econômica para expulsá-
los, E hora de organização e solida-
riedade entre os trabalhadores ru-
rais, particìpando das maniÍes-
tações, se informa ndo, pressionan-
do- Mas não só os canrponacec, To-
da a população precisa cooperar
nesta luta. pois são pequenos pro-
dutores que alimentam o povo. Aos
grandes só interessa gado bovino e

exportação. Enquanto nós não nos
u n irmos, continuaremos assistindo
às mentiras dos governantes, que
anunciam quantìas fabulosas pa ra
"o apoio à agricultura" mas que só
beneficia às grandes Ìn d úst rias
agropecuárias e aos grandes expor-
tadores de grãos. Não passam de
demagogos que gastam milhóes em
obras Ìnúteis e se esquecem do
campo,



TAPETEVERMELHO
A Lei Estadual ne 1356,

de 03/10/88, em seu artigo

le, item l, diz que o licen'

ciamento da imPlantação e

da ampliação de estradas

de rodagem com 2 ou mais

pistas dependerá da elabo'

ração do Estudo de lmPac'

to Ambiental (ElA) e do

seu Ìespectivo Relatório de

lmpacto Ambiental (RIMA).

Porém, para a linha verme-

lha, não haveÍá EIA/RIMA

porque esta mesma lei inú-

til diz que a Comissão Es'

tadual de Controle Am-

biental (CECA) pode dis-

pensar o EIA/RIMA, sim-
plesmente consideÍando a

obra uma ampliação de

obras lá existentes. Dito e

feito: a Linha Vermelha Íoí
considerada ampliação do

Viaduto de São CÍistôvã"'
Detalhe: o parecer da

FEEMA sobre a Linha

VeÍmelha saiu de uma

"Comissão de Notáveis"

inventada especificamente

para este emPreendimento,

apesar da FEE[!14 ter sua

Divisão de Licenciamento

que deveria cuidar desta

função, Neste País, os Pro'

cedimentos se adaptam às

conveniências PolÍticas e

"econômicas.

A Linha VeÍmelha é a

solução? Com este tÍtulo o

artigo do Professor LicÍnio

da Silva Portugal (COP'

PEi UFRJ), Publicado no

JB, dia 06/05/91, denuncia

que a Linha Vermelha Pri-

vilegia os donos de au-

tomóveis, abandonando a

população que usa trens,

metÌôs, baÌcas e ônibus. A
Saluração da AvclrÍdo Bra-

sil é provocada pela defi-

ciência do transPorte Pú-
blico: 200.000 automóvêis
.tÍanspoÌtam 20% das Pes'

soas nesta avenida, e os

8oo/o restantes são tÍans-

portados Por 50.000 .ôni-
bus. Por estes números

concluimos que um aumen-

to de apenas 2O1" da trot.a

de ônibus podeÍia retiÍar

80% dos automóveis das

estradas, Íeduzindo o atual

número de 250.000 veÍcu-

los que passam diariamente

na Avenida Brasil, para ra-

zoáveis 100.000 veÍcu-

los/dia, desafogando e

despoluindo êsta rodovia.

Tais constatações de-

monstÍam o desrespeito

absoluto com o povo.

A ausência de quâlquer

resquÍcio de ParticiPação
populaÍ nas dêcrsoes go-

vernamentais òobre inves-

timentos como este põe

abaixo a Íarsa da democra-

cia burguesa.

Ano que vem, quando os

Chefes de Estado passarem

poÍ este tapete veÍmelho

encomendado por Collor e
Brizola. por esta obÍa fa-

raônica anti-ecológica

pois estimula

auÌomôvêrs

o aumento de

partrculaÌes,

que poluem o aÍ e os ouvi-

dos - e anti social, para

paÌticipaÍem da ECO'92,
poderão olhar para os la-

dos e avistar a espécie bra-
sileira mais brutalmente

agredida e desrespeitada: o

trabalhador.

GÍupo Anarquista

José Oiticica.

E A POPULAçAO NAO FOt CONSUUTADA...
O lVìUTIRÃO foi até a comunidade

de Nova Holanda, em Bonsucesso, e

conversou com Ernani - vice-presi-
dente da AMANH (Associação de

Moradores e Amigos da Nova Ho-

landa) nas proximidades das obras
do Ìrexo da linha vermelha que pas-

sará paralela à Av: Brasil. As Comu-
nidades da Maré Íicarão localizadas
entre duas autovias de grande mo-
vimento. E isto quer dizer poluição.

Ernani questionou a validade do
projeto já que o Estado decidiu pelo
gasto dos recursos sem consultar a

sociedade se é um projeto viável. "O
custo total da construção dessa es-
trada será de 45 bilhões de cruzei-
ros. Para termos idéia do que isso

signìfica, com esse dinheiro pode-

riam ser construÍdas 18 mil casas

duplex, como as que estão sendo
feitas pela cooperativa em Nova Ho-

landa" dlsse. E concluiu; "Uma es-
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trada quê servirá principalmente à

carros particulares e à ônìbus espe-
ciais do aeroporto não significa uma

solução econômica. Se apenas 10%

da população do Rìo tem carrb, Íìca

claro à quem este projeto benefì-
ciará. Enquanto em qualquer País
estimula-se o menor uso de automó-
veis, aqui é ao contrárìo" disse Er-
nani.

Existem várias outras p roposÌas
que seriam soluções bem mais ra-
zoáveis aos problemas da Av, Brasil,
Uma delas seria a criação de uma li-
nha de barcas, outra a ampliaçáo do
metrô e da linha de ferro, fazendo
assim do transporte da população
uma prioridade. "É uma contradição
do governo democrático voltado pa-

ra a população, que no momento de
êleger as pr.ioridades nos quais será

utilizado o dinheiro, não consulta a

mesma." disse E rna ni"'Qua lquer

pessoa que vive aqui pode indicar o
que é prioridade." Exemplos são a

habitação, obras de contenção de
encostas e o saneamento básico em
favelas. A Íalta de saneamento bási-
co, por exemplo, é a grande res-
ponsável por endemias como a den-
gue e o Estado faz, aÌravéz dos
meios de comunicação, uma campa-
nha de responsabilizaçâo da vítima,
no controle e combate da dengue,
quando toda a causa desta doença
tem relação com o saneamento bási-
co.

Os g overna ntes foram convidados
às suas assembléias e Íóruns para
que apresentassem o projeto e eles
nunca vieram, A AMANH Íoi várias
vezes à grande imprensa Íazer
denúncias e foram dadas muitas en-
trevisÌas sem que nada tenha saído
na imprensa.

O Estado manipula a opinião Pú-

blica atravéz dos meios de comuni-
cação para aparecer como quem está
fazendo algo pela população en-
quanto Íaz é pelos senhores do sìs-
tema. Promete recursos para obras
que são prioritárias para aquelas
comunidades com verbas que ainda
não existem como se estivessem
dando algo em troca pela Iinha ver-
melha e não como necessidades bá-
sicas há muito reivindicada por
aquelas*omunidades,.

EnquanÌo os tratores te r ra pla nam
a área por onde passará a estrada,
a Associação continua seu trabalho
na creche, na escola comunitária e
na cooperativa mista de materiaìs de
construção. A luta do cotidiano não
é alheia mas tamLrém não depende
das grandes decisões dos homens
do cola rinho bra nco.



OCUPANDO E RESISTINDO

NA EUROPA
rísrcos vÃo À lurn

No mundo inteiro existem
100 milhões de pessoas que
úvem nas ruas. No 3q mun-
do, 50ok da população vive
em tenas ocupadas. Na Eu-
ropa e nos EUA o problema
de moradia é grande, _

Nos últimos vinte anos
cÍesceu o número de ocu-
pações de casas na Europa.
São os Squatters (pos'ses),
Pessoas que enÍrentam o
problema da falta de mora-
dia fazem ocupaçóes de
prédios ou casas abandona-
das. Os mutirões se organi-
zam nas comunidades for-
madas para garantirem seu
sustento e resistirem nas
ocupações. Muitos Squat-
ters possuêm bares e ou-
tras atividades culturais,

Numa comunidade de
souatters vive-se uma cul-
ütìuartrttr ! vrvv_üv utrra uuF

tura e economia próprias.
Os posseiros têm um modo
de vida diÍerente, Mesmo o
relacionamento inter-pêssoal
Ínuda pois todos têm que

ïabalhar para manter a co-

munidade.
Um posseiro de Amsterdã

(*lolanda) explica como
ocupar uma casa "O prédio
pode estar vazio. Então
você começa a observá-lo,
você sabe, você passa à
noite e de manhá, vê se al-
guma coisa mudou. Pode
até colocar alguns fósforos
na porta pra ver se alguém
entra ou sai, Você organìza
3 ou 4 pessoas e ânomba a

oorta, com um p&de+abr4
é claro, Você põe o seu pró.
pÍio cadeado, põe uma ca
ma, uma mesa e uma cadei-
ra e você está instalado."

Nos últimos anos a re-
pressão têm aumentado
mm a polícia violentamente
desocupando squatters.
Choques violentos têm ha-

Yigg 9Ín YergegeiEs PaI+
lhas na rua Alguns nâo
conseguem manter sua
ocupação mas sempre sur-
gem novos. Outros encon-
tram modos pacÍficos porém

eÍicazes de resislir, como

acimentarem os pés no
chão da casa. Se não impe-
dem, pelo menos retardam a
desocupação.

"Manter uma casa vazia
numa cidade onde existem
milhares de desabrigados é,
no mÍnimo, antFsocial' disse
um outro posseiro holandês.

No mundo inteiro pes-
soas lutam pelo dkeito bási-
c! de moradia Enquanto
rÍìilhões são gastos em aÊ
mas ou em obras gigantes-
cas, multidões não têm on-
de morar. O Estado já de-
monstÍou sua total incom-
petência na resoluçáo des-
les problemas. Mostrou cla-
ramente sua função de pro-
teger apenas um número de
privilegiados com a Íe-
pressão violenta das posses.
Sua única linguagem é es-

sa: porrada. A ação criativa
e a resistência nos mostram
que algo está mudando. O
desabrigado fará a revo
lução.

Reunidos na Holanda, ff-
sicos do mundo todo deci-
diram batalhar pela divul-
gação da importância da
ciência básica no desenvol-
virÌìento. Enfatizou-se que o
desenvolvirnento tecnológi-
co só ê possível com o en-
sino adequado de ÍÍsica e
atividades experimentais
para os alunos durante pelo
mènos os dois últirnos anos
da escola secundária.

Dentre as conclusões do
encontro, distribuídas sob
forrna de "Declaração",
destacaÍnos as seguintes:

ll Oualquer país que
queira garantir o floresci-
mento da industríalização,
da saúde pública, da agrÈ
cultura e de outros campos
que usam as ciências apli-
cadas, precisará inevita-
velÍrÊÍìte de um progrann
de ensino e pesquisa em
ciência básica basÌante de-
senvolvido.

2) O papel essencial da
ciência básica não é em ge.
ral aceito pela população,
sobretudo a dos países po-
bres, onde há tantas neces-
sidades urgentes. Pensa-se
que a c!ência aplicada bas-
ta. Mas não é verdade, pois
o desenvolvimento deve ser
precedido pela construção
de um conhecimento básÈ
co.

3) Muito talento é des-
perdiçado, pÍincipalmente
nas regiões pobres, por Íal-
ta de um sisterna educacio
nal adequado. O ensino
criativo e a experimentação
são as necessidades princí-
pais, e inicialmente não re-
querem equiparnentos cus-

tosos, embora estes devam
ser proporcionados quando
as perspectivas rnelhora-
rem.

a) É um dever da comu-
nidade internacional de
universidades participar da
elaboração de sistemas de
ensino e atividades de pes-
quisa.

Com este inÍorrne, o jor-
nal pretende despertar os
socialistas para um dos
principais Ílancos de liber-
tação humana: a luta pela
socialização da ciência. São
os próprios fÍsicos que
afirmam que o desenvolvi--rnento só é viável com a
popularização do conheci-
Ínento básico. PrecisaÍnos
formentar esta díscussão e
buscar coletivamente for-
mas alternativas de inteÍ-
venção social no campo
educacional. A população
compreende que a ciãrcia
gera poder, que pode seÍ
unìa anna de dominação ou
de libertação. Não é à roa a
proliÍeração de escolas co-
munitárias no GÍande Rio,
e nesta Íesposta popular
contra a ignoÍância imposta
está certarnente a direção
dos nossos esforços pela
socialização do saber. Esiá
aberto o espaço para o de-.
bate.

Alganas ocupoções reistem hâ vârios anos

VILA SOCIALISTA PROVA A FARSA ELEITORAL
Saiu na conüacapa da leìrlsta ho-

landesa CLASH, de Ínarço de 199í,
uma reportagem sobre a invasâo Pe-
la Pt paulbta da Vila Socialista,
ocoÍÍida no final de 1990. O artigo
coÍn o tÍtub *Squatting in BÍazil -
Polciab atiÊm e Íl€tam dois sem-
teÈa'. Acusa pdncipalÍrente a bruta-
lktade Íla ação da Tropa de choque
rc alac,tr indiscriminadanente ho-
mens, ÍflrlhêÍes e cÍiãnças, deixando
para üás um rasto de 2 rÍPrtoq 47
ÍeÍidos - quase todos poÍ espanca-
nrenlo - e 23 píesos. Também é de-

Írunciado o então Íecân-ebito go-
YeÍrìadoÍ de São Paub Luiz Antônb
Fleury que durante a campanha dei-
toral galanüu aos sem-brra sua
pennanência mqude local Í)epois
ile eleito, repenthanFnte mudou de
kláa, garanündo sinl a Íeintegração
de posse ao píopÍietáÍb PedÍo
Sinões.

A reüsta CI-ASH é a pllblicação
de Íedstência dos SQUATTEÍìS -
sem-teto - holandeses, apÍesentan-
do aÍtigos sobíc Gs ÍrEls Yariados
teínas cqno ocupações de casâs poÍ

toda a Europa, colrÈate ao racistÍE
anti ÍascisÍm e pacifisrno. Quenr
quizeÌ entÍaÍ eín contato cdn a
CI-ASH para Íaan denúnchs ou pe-
db hÍonmções, escreva (se possfrrel
en inglês) para

SLAGERZICfIÏ
ovERTOOÈl 274
l(FI B.I ATISTERDA!,I
HOLANDA
Obs: não coloque o rìoÍp CLASH

no envebpe poÍ questiio de segu-
ranç4.
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A VIOLENCIANOCAMPO rRrBUNArs

PERSEGUEM
os latifundtos, caracterizados como
propriedades improdutivas e ocjosas,
Íepresentam 29% dos imóveis, con-
trolando 85% de todas as teÍras dts-
poníveis. O Movimento dos Traba-
lhadores SerÈTeÍra garante que os
20 maìores latifúndios do país con-
trolam em torno de 17 miihóes de
hectares de terras. O movimento
aÍirma cerca de 45% das terras con-
centradas nas mãos dos latiÍundiá-
nos são cultiváveis, mas se encon
tram completamente abandonadas,
sem qualquer tipo de exploraÇáo, re.
presentando um total de 160 milhóes
de hectares. Ano passado, o procu-
rador Alvaro Costa apurou que
alualmente no Brasil apenas 80 mi-
lhões de trabalhadoíes rurais estáo
acima de 10 anos. Destes, cerca de
ojto milhóes são camponêses com
pouca terra. Outros sete milhóes tra-
balham como assalariados e boias-
ÍÍias e seis milhões são camponêses

que náo possuem terra e que vivem
corno mee,ros, arrendatários, parcer-
ros e outros.

Camponêses Assassinados

Os prÌncipais casos de assasstna-
to de componêses e líderes dos mG
vimentos sem terra ainda sem pu-
nição na justiça sáo: Roseli Nunes
da Silva, assassinada em marÇo de
198/ na Fazenda Sarandi, Rio Gran-
de do Sul, o menino DeÍli Cardoso
de OlÌveira morto a 25101/'1990, na
Fazenda de Pirituba, município de
Itapeva, São Paulo, Neoroni Prnhei-
ros Rodriguês, morÌo em Bagé, no
Êio Grande do Sul no dia I de abril.

Entre os campeóes da violência
rural Íigura a regiáo conhecida como
Bico de Papagaio, localizada entre o
Sul do Pará, Sul do lVaranhão e nor-
te do Tocantins, e os estados da
Bahia e Maranháo,

CAMPONESES
Enio Bonembreger, lvonete To-

nin, Antônio Ademir Azevedo, lrma
Maria Ostroski, Dionílson l\larcon,
Adelino Prado e Antônío Cesar Pe-
Íuzo, Íoram indiciados em inquéÍito
policial, por terem detido o fazen-
deiro Antônio Caggiano Neto com
seus parentes e empregados duran-
te a ocupâção da Fazenda São Pe-
dro, em Bagé (RS), no dia 8 de
abril. Depois de perdèrèm assassi-
nado um companheiÍo duÍantè â
ocupação, o colono Neuroni Pinhei-
ro Rodrigues, apenas render seus
assassinos seria o mÍnimo que cabe-
ria Íazet os camponeses.

Mas a quem os luÍzes ê policiais
se lançaram à perseguição? Acaso
os latiÍundiários que vivem do luxo
explorando os camponeses? Acaso
os Assassínos de Neuroni ou dos
tantos outros mortos nos conÍlitos
pela terra? Não, A Íunção dos tri-
bunais é garantir os privilégios dos
senhores da têÌrâ, como Seu Antô-
nio Neto, manter os costumes e há-
bitos de submissão popular, vigiar e
punir os trabalhadores.

É urgente a solidariedade prática
da população. ManteÍ-se informado
e divulgar a violência estatal ê pa-
tÌonal contra os posseiros é o pri-
meiro passo para Íorjarmos a re-
sistência popular. O ataque dos go-
vernantes e patrões com instrumen-
tos legais ou ações criminosas con-
tra um tÍabalhador atenta aos direi-
tos de todos. Ressaltamos que o
Governador do Rio Grande do Sul é
do PDT, e recêbeu total apoio do
Brizola, que posa de "amigo do po-
vo" aqui no Rio de Janeiro. Como
BÌizola, um latifundiário dos pam-
pas, pode teÍ moral para falar de
ReÍorma Agrária, enquanto os cam-
poneses gaúchos governados pelo
PDT sofrem tanta violência do pró-
prio Estado? Mais que retalhar Ía-
zendas, a Reforma Agrária deve
constÍuir uma nova sociedade no
campo, sem patrõês, sem governan-
tes, sem privilégios. Liberdade para
os sete colonos indiciados! Até
quando toleraÍemos tanta covardia?
Vamos nos solidarizar.

Após uma trégua apaÍente no ano
de 1989, quando o número de as-
sassjnatos no campo caiu para 56, a
violência voltou a subir ano passado,
com 65 camponêses mortos em
áreas de conÍlitos de teía, Ao todo,
os conflitos pÍovocados poÍ disputa
de terras atingiram em 1989, 280
famílias envolvidas êm 940 inciden-
tes registrados oela ConÍederaçáo
Nacional dos Trabalhadores
Agrícolas.

A concentração desigual da pro-
priedade rural continua sendo, o
principal ÍatoÍ de violência. Segundo
cítérios do INCRA (l.stituto Nacio-
nal de ColonizaÇão e ReÍorma Agrá-
ria), 75,5''. das pÍopriedades rurats
brasileiras sâo classificadas como
minifúndios, ou seja, produzem basi-
camente para subsistência, fssas
pequenas propriedades ocupam
apenas 9,5% da área total de terras
cultiváveis no país. tnquanto isso,

NOSSA

oRcANrzAçAO

HOJE
Fazendo uma autocrÍtica ao mo-

vimento anarquista no Brasil, que

tem se reíeito há alguns anos, cons-

lata-se que se a atividade libertária

não apresenta um resultado corres-
pondente à enorme soma de esÍor-

ços e sacrifÍcios à eja dedicados, é
devido à falta de uma ação metódi-

ca, sìstemática, no trabalho de pro-

paganda e de organizaçáo.

Evìdencia-se entáo, a necessida-

de urgente de organização dos in-

divÍduos libertários, com o acordo li-
vre entre indivÍduos, os grupos Íor-

mados pelo princÍpio da aÍinidade, e

depois entre as federações, que sem

reduzir a aulonomia de cada um,

tornem o nosso movimenlo mais

orgânico, coordenado e de ação

mais positiva.

O isolamento só poderá nos levar

a esterilidade e reduzirá o Anar-

quismo a um simples movimento dê
moda, ou a um eterno torneio filosó-

Íico de doutores parasitas leóricos.
Concitamos os indivÍduos libertá-

rios a se organizarem em grupos pa-

ra depois serem unidos nas Íede-
rações regionais, Íormando a base
para a organização libertária no Bra-

sil. Nas cidades, nos bairros, nos
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sindicatos, escolas, no serviÇo, onde

haja dois ou mais camaradas de

acordo enlre si, deve se iniciar des-

de já um ativo trabalho neste senti-

do.
Apesar de lutarmos pela trans-

íormaÇão radical da sociedade,

achamos que os anarquistas, se não
quiserem se isolar eternamente pre.

sos na lore dos ideais, mantendo
uma atitude de meros espectadoÍes

cuja ação interessa apenas a um

número limitado de pessoas mais ou

menos ligadas ao movimento, não

poderão eslar alheios aos aconteci-

mentos que passam no paÍs e no

mundo.

Julgamos que os libertários dÈ
vem intervir sempre e ativamente

nos momentos em que os direitos

individuais e coletivos seiam postos

em jogo, agindo no seio do povo,

Auxiliando a sua organização. Con-

tribuindo para o seu desenvolvimen-

to. Dando o exemplo de espÍrito de
iniciativa, Despertando o interesse

pelo problema da transformaçáo so
cial. Combatendo a ação daqueles
que querem aprisionar o povo num

partido, bem como as lendências dê
corpoÍativismo das massas ou in-

divÍduos que pretendem tornar a or-
ganização um instrumento de suas

conveniências polÍticas ou pessoais.

Desta forma, tornando o ambiente

tanto mais libertário possÍvel.

(Texto baseado num artigo de
"A Plebe", de 18103/1922],.

Movimento Anarquista Universitá-

rio, Cuiabá./MT



O OUE ÉIUUTIRÃoz
É uma Íorma de cooperação, aiuda

mútua em que um qrupo de pessoas
se associam voluntariamente para
executar tarefas em comum, benefi-
ciando uma pessoa ou a coletividade.

Os trabalhos são os mais vaÍiados
possÍveis: construção de estradas, ca-
sas, escolas, açudes, limpeza de rios,
de terrenos, plantações de árvores,
pomares, hortas, colheita de plan-
tações, etc.,.Ao final das taretas, efe-
tuadas gratuitamente, geralmentê
realizam-se festas, com música, dan-
ças, cantos e comidas.

O mutirão é uma Íorma de coope-
ração voluntária, muito comum nas
zonas rurais do Brasil, daÍ se questio-
nar suas orÍgens. Alguns atribuem
aos grupos indÍgenas, acentuando
que os Tapirapés Íazem em comum a
derrubada de árvores para o plantio
de suas roças, dando a essa tarefa o
nome de ApatxiÍum. Outros vão en-
contrá-los nas tribos africanas, como
os Bantus, que o teriam trazido para
o Brasil. Finalmente, um teÍceiÍo gru-
po aÍirma que o mutirão é de influên-
cia portuguêsa, pois nas aldeias o sis-

tema de rogaÍ os vizinhos Para os
trabalhos aqrÍcolas é muito comum. E

Íácil deduzir que o mutiÍão não tem
uma origem única, mas é um hábito
de solidariedade muito comum em
quase todos os povos do mundo e se

arraiga no sentimento de simpatia,
solidariedâde social e aiuda mútua.

Foi o sábio anarquista Piotr Kro-
potkin (1842-í92Í), que em seu Ía-
moso livro, A Aiuda Mútua, Um
FâtoÍ de Evolução, Íez estúdo apro'
fundado, não só na escala animal in'
Íerior mas também do gênêro huma-
no, de todas as formas de coope-
ração, mostrando que elas são Íatores
importantes na evolução e progresso
da espécie humana, O Mutirão, que é
uma forma especÍfica de aiuda mútua,
foi estudado pelo sociólogo Clovis
CaldeiÍa em seu livro O Mutiíão, co'
leção brasiliana, Companhia Editora
Nacional, O mutirão é também co-
nhecido pelas denominações de mu'
xirão, putirum, ademão, adiuntôrio,
aiuri, arrelia e outras. l.P'

s

É.
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ATIVISTAS AGITAM

BELO HORIZONTE
MembÍos do movimento punk übeÍário

de Belo Horizont€ estáo realüando várias
rnanifestaçôes e panfletagem na capital mi-
neira, ampliando o contato com a população,
marcando presença no cotidi€no polÍúco da
cidade e difundindo os valores anarqústas.

No dia da Terra, 22 de abril, houve uma
passeata com panfletagem denunciando que
o modismo ecológico só serve para gerar lu-
cros aos patrões, e que é preciso uma tomada
de consciência ecológica cdtica que resulte
em atitudes concretas pela defesa do nosso
planeu-

No dia dos TÍabalhadores, le dç maio, a
passeata buscou imprimir um caráúer de luta
e conscientização autogestionári4 resistindo
à propaganda festiva e eleitoreira dos polítì:
cos, que fazem dest€ dia uma oportunidade
de autopromoção.

Também no mês de maio fizeram uma
manifestação contra o consumismo, em fren-
te ao Shopping Cidade, que estava sendo
illaugurado.

LIBERTÁRIOS

SE FEDERALIZAM

EM GURlTIBA
Os grupos Ìiberlários de Curilibìa soma-

(arn esÍcrQos e e:lão .evànoo uma pLática

Íederativa, que reúne os sindicalistas da
COB (Confederação Operáíja BrasÌleira), os
membros da Juventudê Libertária e o grupo
L'armata Anarquisla BranÇaleone, Íormado
basicarnente durante a somaterapia que de-
se'rvolveÍar por J- ano. \o l9 de maio a

COB realìzou um evento popular que con-
tou, além dos demais grupos lìbertários,

com a panicipação de algüïas associaçóes
de bairro. Os anarco-sindicalistas de Curiti-
ba atuam numa prática de sindicalismo cG
munitário, ab'rangendo na luta de classes os
proble-nas salariais e as questões sociais,
\os dias B, 9 ê 10 oe raio'oram realiradas
três palestras: EducaÇão Libertária, dada
pelo Fltoí-, do njc,eo p'ó COBi AnaÍqJisí-o
no Brasil, dada por Jairne Cuberos, do Cen-
tro de Cultura Social e So.na e Ararquismo,
dada pelo somaterapêuta Roberto Freire,
Destacamos ainda a aÌuação do IVEL - lt4o-

vimenlo Estudantil Libìerìário, que vem pro-
curando discutir a luÌa dos estudantes a par-

tir dos valores anarquisias. De tudo isso,
poréríì, a maìor realìzaçâo do moümento
anarquista de Curitiba foi a publicaaão do
Stimo jornal Anarquia; já no 2e número.

59 CAMINHADA

PELA TERRA

EÌú VALENçA
Ocorrerá no dia'18 de agosto, no l\,4utirão

de Vitória da Conquista, em Vaìença, RJ, â
5ì Caminhada pela Terra, um evento orqani-
zado por entidades religiosas e pelo movi-
mento popular que contará com a partici-
pação de trabalhâdores rurais de várias re'
giôes de êstado,

Será uma importante opoÍtunidade para
conhecermos melhor os ativistas populares
engajados na luta pela RefoÍma Agrária, e
divulgarmos nosso ideal libertário no interior.
Os interessados em participar deste evento
deve escrever para O MuÌirão para acertar-
mos em conjunto como nos organizaÍemos
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O Mutirão é a Jonra nnís popular de autogestôo

DESABAFO DE UMAPUNK
Ficam nos criticando de rebelde sem

caus4 tnas quem ctítica é quem tica ca'
lado, senla cruza os bruÇos e aprecía

uma posslvel guerra que se inicia-

Esse mundo capitalista que vivemos

está cheio de miséria e a cada dia ela

cresce mais, Mas nós punks estanns
dispostos a nos rebelar, íazer o povo
acreditar numa sociedade livre.

Aqui é o goveftn que mand4 des'
rnanda, nos explora e nos. mata Mas hâ

uma esperanç4 de um novo mundo, um

mundo onde todos vão se organizar por

sí própríos, um mundo sem íroníeiras,

onde todos viverâo unidos pqr um só ob'
jetivo.

Mas a coisa não estâ fácil, no nÚmen'
to o que o povo tem feito ê lechar a boca

e esperar. abanando a cabeça e dizendo
que não tem jeito.

O problema é que muitas pessoas
vêem os fatos pelo lado posilvo, outras
vêem o dia-a4ia de suas vidas e conti-
nuam passivas.

Por que não lutar? Porque contínuar
vftima dessa socíedade?

Não, os punks não são assin, não
existe conformísrno num punk. Nós luta-
rnos porque é precíso; mas ninguém pa-
rece querer ver ísso. E não é por causa
da repressão que vamos desistir. Vamos
continuar lutando contra essa sociedade
má, vanos continuar protestando, vamos
continuar lutando pela nossa liberdade.

Luanda
Movimento Anarco Punk. para tr.



COMUNIDADE SE UNE PELA MORADIA

Moradores de SantÍssìmo, bairro

da explorada Zonã Oesie do fiio de

Janeiro, se unirar, ' na luta pela habi-

tação digna e Èsolveram ocupar um

ÌeÍreno vazÌo, a Íìm de Íugìrem do

aluguel sangue-suga (mais um roubo

legalizado), e da dìÍlcil situação de

dividir casinhas minúsculas com ort'

Íos parentes.

Cansados de Promessas eleito-

rais, planos governamentars e do frlá

blá blá de polÍticos e Íigurões sindr-

cais, decldiram partir para a ação di-

reta coletiva e organlzada ltvremen-

le, certos de que as soluçÕes de

seus problemas só virão da atitude

dos reais ìnteressados. ' eles pró-

prios. E como um deìes nos aÍìrmou:

"tem que ser assìm mesmo, Porque

ficar esperanoo pelo Goveíno não

vai arrumar nada, tem muitas terras

abandonadas aí que nìnguém Produz

nada".

O N,4ovÌmento cie ocupação náo é

novo nesta comunìdade,,Já a Pouco

mais de um ano realìzou-se a Ìoma-

da de terras desabitadas, Por urn

grupo de moradoÍes locais, que até

hoje permanece na área, alguns lá
com suas casas conslruídas. Porém

a maior parte do teneno permanecia

vazia, controlada por um grileiro que

explorava pedras na área e se dizia

o dono do pedaço.

Há cerca de três meses um novo

grupo de moradores - em torno de

90 ÍamÍlias - reiniciou a ocuPação,

9 1y1g11q[ç página B

dividindo os lotes, organizando reu'
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eom entidades de apoio. O movi-

mento cheqou a ler problemas com

alguns vizinhos que iemìam a possí-

vel Íavelizaçáo e crimìnalidade na

área, mas o diálogo e a determi'

nação dos ocupantes superou tais

translornos:

"Ouìseram vir dar tiro e tudo, Só

que nós estamos na nossa razão,

essas terras não têm dono, e se tiver

é o Governo, e se for o Governo é

nossa, porque o Governo tem mais é

que divrdìr as terras para o povo. O

negócìo é o povo abrlr os olhos e

enchergar os seus direitos" disse-

nos Jáder. um dos principais ativis-

tas e mobilizadores ìocaìs.

Agora, a preocupação dos futuros

:noradores é a urgente ocupaçáo de-

Íinìtiva do terreno, A diÍìculdade

maìor é a Íalta de recursos para se

conslrurr as casas, abrir ruas e tazer

toda a infraestrutura. A comunìdade

está segura: "são muìtas ÍamÍlìas,

nâo tem lei nenhuma que possa im-

pedi/'.

Para as obras, todos já chegaram

a um acordo: a solução novamente

será o trabalho coletlvo em mutirão.

Em reunìão comunitária decidìu-se

que os que 1á possuem condições

de começar a construção devem to-

mar a inicìativa, todos ajudarão.

Apoio profìssional e material para

construção já estão sendo providen-

ciados com a FAMERJ (Federaçáo

de Associações de l\loradores do

Estado do Rio de Janeiro).

Entretanto o principal projeto paÍa

solucionar a Íalta de condições para

se cbnstruir é o de uma Pequena Íá-

brica comunitária de tijolos, a ser

instalada no próPrio teneno, e que

ÍuÌuramentê servirá como Íonte de

renda independente para os interes'

ses ìocais. Outro objetivo é o cultìvo

agícola sobre uma Íaixa imPróPrÌa

para a habiÌação. Esta será mantida

em mulirão, para suprir o consumo

dos próprios moradores.

O exemplo está dado. Deve ser

seguido por todas as comunidades

que lulam por moradìa digna de se'

res humanos. Mas uma vez, a Pro-

priedade das terras mostíou ser uma

regra imposta apenas Pelo Estado,

mas que a população contesta, não

reconhece e insìste que a justiça

está na posse, no uso de Íalo, e

não no papel, na burocracia. Se os

intelectuais marxistas andam confu

sos, que perguntem ao trabalhador,

aos que andam de trem, que rece-

bem uma mìséria e moram às vezes

num únìco cômodo: o Povo Precisa

da proprìedade ou da Posse? A de'

sigualclade e a bagunça exisle Por

causa dos posseiros ou dos grandes

proprietários Parasitas?

Nós anarquistas acreditamos que

a proprÍedade é um roubo contra to'

do o povo. Não existe justìÍicativa

para que ninguém monopolise as

terras que nâo usam, as máquinas

que não operam, A Posse, ao contrá-

rio, é um direito legÍtimo que qual-

quer ïrabalhador entende e reconhe-

ce naturalmente, aprendido na unì-

versidade da vida,

Além disso, contÌnuamos aÍir-

mando que a Íorma de conquistar-

mos uma socìedade livre, de adquì-

rirmos nossos dìreitos socìais, é a
- aÇão dÌrela dos ìnteressados, é a so-

lldariedade e a organìzação comu-

nitária. Todos os partidos polÍtÌco.s

náo passam de variações da dÌtadu-

ra, cada um com seu modelo. Ëntre-

garmos a responsabilidade das nos-

sas |utas coletivàs para as mãos dos

polÍticos é o erro mais antìgo e ne-

fasto que o povo comete, Só quando

a populaÇão acreditaÍ na sua próprìa

Íorça, na força da grande maioria, na

Íorça dos produtores, é que verá r+
solvìdos de uma vez Por todas os

gíaves problemas sociais.

Cada vez mais a População Per'

cebe esse Íato. ComPreende que é a

maìoria e não deve abrir rnão da sua

Íorça para nenhum congresso dê Íal-

sos "representantes"' A cada dia no-

vas experiências de luta demons-

tram Íracasso dos partidos polÍticos

e a necessidade da ação direta.

Como aÍìrmou Jáder: "Nós somos

verdadeiros anaíquistas, porque te'

mos a visão daquilo que nos compe-

te, e temos disposição e força Para

mudar, náo aceltar hierarquias. Não

é esse o verdadeiro anarquista?'

"Abaixo todos os dogmas e ÍilosoÍias -

não são mais que mentiras - a verdade não é

uma teoria senão um fato. A vida mesma é a

comunidade de homens livres, independentes'

É a santa unidade do amor que bíota das pÍo-

Íundezas misleriosas ê inÍinitas da liberdade

ìndividual".
M.Bakunin, 1845.

Moradores etí assembléia organizatn a ocupação


