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ANARQUISMO SOCIAL E ORGANIZAÇÃO NA PAUTA
DE GRUPOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ.

m u r a l Libertário

FAO realizou seu 6° encontro em
Porto Alegre - RS

Informe ELAOPA

DA REDAÇÃO
Entre os dias 19 e 25 de fevereiro
de 2009 as Organizações que compõem
o Fórum do Anarquismo Organizado
(FAO) estiveram reunidas em Porto
Alegre para a realização do VI encontro
nacional.
Além da troca de experiências e
dos acordos políticos firmados entre as
organizações, o encontro serviu para
pensarmos a política de relações em um
cenário nacional onde surgem e se
fortalecem grupos e organizações
anarquistas além do FAO, com
concepções e práticas políticas
similares. Com esses estamos dispostos

a nos relacionar, no intuito de
avançarmos num projeto militante para
a realidade brasileira.
O encontro serviu também para
atualizarmos a análise de conjuntura.
Colocamos como central hoje no
debate, o tema da estratégia. Pra nós
ela significa a construção de longo prazo
de Poder Popular e este só se firma por
fora de cálculos eleitorais. Não nos
servem teorias prontas e estamos
convictos de que “o caminho para o
socialismo não permite atalhos ou
desvios, pois o socialismo será com
liberdade ou não será”.

fonte: elaopa.org
O Encontro Latino Americano de
Organizações Populares Autônomas
(ELAOPA) teve sua sétima edição
realizada em Lujan, Argentina. Com as
delegações chegando no dia 27 de
fevereiro e o encontro encerrando-se em
2 de março, reuniram-se delegações do
Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai,
Espanha e França.
Ao todo, foram 400 militantes que
debateram nas várias Comissões de
Trabalho, tais como: Comunicação,
Cultura, Sindical, Estudantil (Educação),
Gênero, Recursos Naturais e Territorial.
Entre as novidades deste encontro,
tivemos a articulação de comissões de
Muralismo e Intervenção Social, assim
como a de Saúde.
De maneira geral, entre os
principais encaminhamentos, está a
construção de uma coordenação
permanente sendo composta por
representantes de todos os países. Sua
função será a de garantir o cumprimento
dos acordos tirados, de maneira a dar
consequência as tarefas que nos
propomos e gerar maior circulação a
proposta do ELAOPA.
ARRIBA LOS y
LAS QUE LUCHAN!

LANÇAMENTO:

Quem
somos nós?
O Fórum do Anarquismo
Organizado (FAO) é uma
instância criada em 2001 para o
debate e coordenação de grupos
e organizações anarquistas
entorno de um projeto militante
para a realidade brasileira.
A Carta de Intenções, os
elementos de análise e acordo
político dos encontros nacionais
constituem seu pacto
associativo.

Nossos contatos:
SECRETARIA NACIONAL
relacoes@vermelhoenegro.org
VERMELHO E NEGRO.
vermelhoenegro@hotmail.com
cx.postal 280 CEP 44001-970
Feira de Santana-BA
COLETIVO ANARQUISTA
ZUMBI DOS PALMARES.
cazpalmares@hotmail.com
cx.postal 136 CEP 57020-970
Maceió-AL
RUSGA LIBERTÁRIA.
rusgalibertaria@yahoo.com.br
cx. postal 3244 CEP 78060-200
Cuiabá-MT
FEDERAÇÃO
ANARQUISTA GAÚCHA.
Região metropolitana:
secretariafag@vermelhoenegro.org
Sede Federal: Lopo Gonçalves,
339 - Cidade Baixa - Porto Alegre
Fone: (51) 32275575
Núcleo de Santa Cruz:
numo_scs@yahoo.com.br

Socialismo
Libertário
órgão do anarquismo
organizado
É um periódico nacional
coeditado pelos grupos aderidos
ao FAO e seus colaboradores.
Todos os artigos são de sua
responsabilidade, salvo os
assinados por colaboradores ou
reproduzidos de outros lugares
para informação e debate.

Colóquio de Anarquismo Social
Nos dias 23, 24 e 25, respectivamente em Curitiba, Florianópolis e Joinville, será realizado o Primeiro Colóquio sobre Anarquismo Social, que terá o lançamento de livros e
debates com militantes da FAG, FARJ e de grupos locais.
23.04 - 18:30h - Curitiba (Reitoria da UFPR, Anfiteatro 100,
General Carneiro nº 460, Centro)
24.04 - 18:00h - Floripa (Auditório do Sintespe,
Praça Olívio Amorim, nº82, paralela da av. Hercílio Luz, Centro)
25.04 - 16:00h - Joinville (Associação de Moradores do Itaum,
Rua Monsenhor Gercino, nº 890)

Anarquismo Social e Organização
é o programa da FARJ, aprovado no I Congresso da federação, realizado em 30 e
31 de agosto de 2008, documento que reflete a teoria da organização após 5 anos
de luta e de inserção social.
O documento possui seu foco sobre a questão da organização e passa por
diversos temas: anarquismo social; luta de
classes e relações centro-periferia; breve história do anarquismo no Brasil; etc.
fonte: editorafaisca.net

Outras
referências:
anarkismo.net
nestormakhno.info
nodo50.org/fau
red-libertaria.net
farj.org

A estafa dos capitalistas
faz o povo viver em crise

N

este mês de maio de 2009, se faz
presente na luta dos oprimidos, a
memória, a luta e a revolta dos operários
de fábrica que forjaram a consciência de
classe que tanto defendemos. Os mártires
de Chicago foram o auge de uma escalada
de conflitos populares até a conquista das
8 horas de trabalho. O exemplo dado, não
somente dos companheiros enforcados,
mas dos milhares que tomaram as praças,
ruas, ergueram barricadas e fizeram de
cada esquina uma trincheira para aquilo
que na época se chamava de A Guerra
Social. Esta guerra, a única pela qual vale
à pena lutar, segue vigente.
Hoje, neste mundo atravessado
pelas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs), o inimigo, os
inimigos, antes de se valerem de
repressão direta na forma de violência
física, nos atacam com a luta de idéias.
Uma destas idéias espúrias, de mentira
visceral, é chamar de “crise” aquilo que
deveria ter o nome de “natureza criminal
do sistema capitalista”. A “crise”, além
de ter sido uma deliberação intencional
de operadores econômico-financeiros no
comando dos EUA na última década,
tampouco é uma novidade para as
maiorias. Quando todo mundo fala na tal
da “crise” é como se para o povo
trabalhador viver em “crise” fosse
novidade. Mudou o mundo, mudaram os
Estados e no arranjo da dominação
capitalista, nós perdemos força e espaço.
Nós quem? Nós classe oprimida,
especialmente a fração de classe
chamada de trabalhadora formal.
Já no primeiro laboratório do
neoliberalismo no mundo, o Chile após o
golpe de Pinochet (1973-1988), o alvo dos
economistas Chicago Boys, também
chamados de “piranhas vorazes”, era
desmontar as conquistas e o sistema de
seguridade social da terra de Felipe

Editorial
Lautaro e Manuel Rodríguez. A “opção
chilena” foi seguida pelos demais
governantes latino-americanos duas
décadas depois. A receita amarga, de
perda de direitos e garantias de trabalho,
foi aplicada como fórmula governamental
em todo o Continente a partir da década
de 1990. Quando “estoura” a bolha dos
ativos tóxicos, dos papéis podres, a vida
em correria já é o costume dos
trabalhadores do México à Patagônia.
Temos que estar sempre correndo
atrás da máquina pra pagar as contas, pra
fazer o rancho no final do mês, pra achar
escola pras crianças, pra conseguir
atendimento de saúde, pra encontrar um
emprego, pra terminar os estudos, etc. Ou
seja, o povo sempre esteve em “crise” e
nunca teve “a ajuda” dos governos.
Enquanto houver Capitalismo a toma do
poder do aparelho de Estado vai servir
para roubar a riqueza circulante,
sobretaxar a população com impostos em
cima de salário e financiar os grandes
empreendimentos privados. Nesse
caldeirão de desgraças, a mais valia obtida
através da exploração do soldo no final
do mês, é apenas uma das formas de
sugar nossas energias.
Tudo funciona de forma
sistemática. Quando o corsário
empresarial quebrar, vem de novo o
Estado e quem o sustenta – nós – a tapar
o furo e “capitalizar” o balanço das
empresas que jogaram no cassino
especulativo e quebraram. Assim fizeram
na Crise da Bolsa do governo Reagan e
na fraude das cadernetas de poupança

Crítica

Camillo Berneri

O

que entendo por consciência de partido?
Entendo algo mais que o fermento passional
de uma idéia, que a genérica exaltação de ideais.
Entendo o conteúdo específico de um programa de
parte. Estamos desprovidos de consciência política
no sentido que não temos consciência dos
problemas atuais e continuamos difundindo soluções
adquiridas em nossa literatura de propaganda.
Somos utópicos e basta. Que tenha editores nossos
que sigam reeditando os escritos dos mestres sem
agregar nunca uma nota crítica demonstra que

dos EUA, ambas em 1987; no estouro da
Bolha Imobiliária japonesa da primeira
metade da década de 1990; na “bolha”
das empresas ponto.com terminando com
a quebra da Nasdaq, já na época
comandada pelo picareta Bernard
Madoff; e culminando com a farra dos
derivativos imobiliários, cujos juros das
prestações foram liberados pelo
economista neoliberal Alan Greenspan
durante o governo Clinton. Ou seja, essa
forma de fazer a jogatina é estrutural do
capitalismo, é um marco civilizatório, um
jeito de estar no mundo. Nada tem de
cíclico, mas de constitutivo.
Brasil: “Assombração de barraco é
ladrão de gravata que não é
marginal!”
No Brasil, no governo de Henrique
Meirelles e Luiz Inácio Lula da Silva, os
efeitos da jogatina financeira chamada de
crise pela mídia do sistema, se fazem
notar quando ficamos sangrando para pôr
dinheiro no bolso de quem já tem. Um
país como o Brasil teria condições de se
proteger dos efeitos da “crise” financeira.
Isto se não fôssemos governados por uma
aliança entre banqueiros, transnacionais
e políticos profissionais dotados de um
grau de certeza ideológica no
gerencialismo de tipo selvagem. Um
exemplo da selvageria foi anunciado pelo
ministro do Planejamento, Paulo
Bernardo, quando no final de janeiro veio
um corte no orçamento da ordem de R$
37,2 bilhões. Segundo o Planalto, o corte

nossa cultura e nossa propaganda estão em mãos de
gente que tenta manter em pé o próprio palanque em
vez de empurrar o movimento a sair do já pensado
para se esforçar na crítica, no que está por se
pensar. Que haja polemistas que tentem engarrafar
o adversário em vez de buscar a verdade, demonstra
que entre nós há maçons, em sentido intelectual. (...)
O anarquismo deve ser amplo em suas
concepções, audaz, insaciável. Se quer viver e
cumprir sua missão de vanguarda deve se
diferenciar e conservar alta sua bandeira ainda que
isto possa lhe isolar no restrito círculo dos seus. Mas
esta especificidade de seu caráter e de sua missão
não exclui uma maior incrustração de sua ação nas
fraturas da sociedade que morre e não nas
construções apriorísticas dos arquitetos do futuro.
Igual que nas investigações científicas a hipótese
pode iluminar o caminho da indagação mas apaga
essa luz quando resulta falsa, o anarquismo deve
conservar aquele conjunto de princípios gerais que
constituem a base de seu pensamento e o alimento
passional de sua ação, mas deve saber afrontar o
complicado mecanismo da sociedade atual sem
óculos doutrinais e sem excessivos apegos a
integridade de sua fé (…)
Chegou a hora de acabar com os
farmacêuticos das formulinhas complicadas que não
vêem mais além de seus tarros cheios de fumo;
chegou a hora de acabar com os charlatães que
embriagam o público com belas frases altissonantes;

foi “preventivo”. Quem perdeu? Quem
perde sempre, as obras de infra-estrutura,
as que afetam a vida diária das maiorias.
O que não pode se interromper é o fluxo
de caixa do Tesouro Nacional para a
Banca. Os investimentos e gastos de
custeio podem e devem – segundo a
cartilha da dependência – ser efetuados.
Outra forma encontrada pelo
Estado brasileiro para garantir o lucro dos
banqueiros é diminuir os ganhos da
caderneta de poupança. Trata-se de mais
de 60 milhões de poupadores com menos
de R$1.000,00 em conta. A laia do
Conselho de Política Monetária (Copom)
do Banco Central afirma que o importante
para “momentos de crise” é se fixar nos
“fundamentos da economia”. Balela. Os
fundamentos esses quebraram toda a
cadeia de valor da economia dos Estados
Unidos. E no Brasil, a mesma lenga-lenga
ajuda a refinanciar empresas e demitir
trabalhadores.
Empresas como Embraer não estão
demitindo em função da crise. Fazem isso
para reduzir custos, rodar a mão de obra
e conseguir mais financiamento do Estado
para cobrir o rombo dos derivativos. O
mesmo o “capital insolente e aventureiro”
que paira por aqui arrisca o que tem e o
que deve na jogatina de derivativos, tendo
na sua cabeça de praia o ex-ministro do
Desenvolvimento Luiz Fernando Furlan
(Grupo Sadia). Jogam, perdem, beiram à
falência e o socorro vem sem negacear
esforços. O Grupo Votorantim que o diga!
Setor por setor, ramo por ramo dos
agentes com envergadura nacional e
vemos o braço forte e a mão amiga do
banqueiro que governa em nome do exoperário e determina os rumos da 11ª
economia do mundo e líder da América
Latina.

GT NACIONAL FAO

chegou a hora de acabar com os simplórios que tem
três ou quatro idéias cravadas na cabeça e exercem
como vestais do fogo sagrado do Ideal distribuindo
excomunhões (…)
O que tenha um grão de inteligência e de boa
vontade que se esforce com seu próprio
pensamento, que trate de ler na realidade algo a
mais do que lê nos livros e periódicos. Estudar os
problemas de hoje quer dizer erradicar as idéias não
pensadas, quer dizer ampliar a esfera da própria
influência como propagandista, quer dizer fazer dar
um passo adiante, inclusive um bom salto de
longitude, nosso movimiento.
É preciso buscar as soluções se enfrentando
com os problemas. (...)
Eu entendo por anarquismo crítico um
anarquismo que, sem ser cético, não se contente
com as verdades adquiridas, com as fórmulas
simplistas; um anarquismo idealista e ao mesmo
tempo realista; um anarquismo, em definitivo, que
enxerte verdades novas no tronco de suas verdades
fundamentais, que saiba podar os ramos velhos.
Não é um trabalho de fácil demolição, de
niilismo hipercrítico, senão de renovação que
enriqueça o patrimônio original e lhe agregue forças
e belezas novas. Este trabalho temos de faze-lo
agora, porque amanhã deveremos reemprender a
luta, que não encaixa bem com o pensamento,
especialmente para nós que nunca podemos nos
retirar dos pavilhões quando recrudesce a batalha.
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Todos os arenistas do presidente.
A presença de apoiadores da ditadura no primeiro escalão do governo Lula.
No último dia 30 de março, as centrais sindicais mais à “esquerda”,
incluindo uma das oficiais, a CUT, puxaram atos em defesa do
emprego e contra a crise econômica. A jornada de luta era para
arrancar no 1º de abril, fazendo alusão ao Golpe de 1964,
completando 45 anos de triste memória. É de se concluir que a

P

odemos listar, dentre várias, a duas
causas fundamentais para isso.
A primeira causa é a memória da
ditadura, pois o governo de Luiz Inácio
faz todo o esforço possível para impedir
a abertura dos arquivos das forças
armadas a respeito da repressão política.
Por incrível que pareça, o governo de
FHC mexeu mais neste vespeiro do que
o mandato de Lula. A segunda é a notória
presença de Arenistas, ex-membros da
Aliança Renovadora Nacional (Arena),
o partido de apoio da ditadura militar. Isto
além de ter um líder empresarial como
vice (José Alencar) e tucanos serristas
de carteirinha no governo, como o
ministro da Justiça Nelson Jobim, o
presidente da Anatel Ronaldo Sardenberg
e, o mais conhecido deles, Henrique
Meirelles, presidente do Banco Central
do Brasil desde 1º de janeiro de 2003. Mr.
Meirelles é reconhecido no mundo como
funcionário do Bank of America, expresidente mundial do BankBoston, além
de ser acusado de crime eleitoral e de
fortuna sem origem, foi deputado federal
eleito pelo PSDB (GO, eleição de 2002).
Voltando ao caso dos Arenistas, a
proporção e seu peso relativo são
enormes. De 43 órgãos executivos de
primeiro escalão, dentre ministérios,
secretarias especiais, gabinetes, AGU,
CGU, Casa Civil e vice-presidência, a
Arena têm 8. Ou seja, a proporção é a
cada 6 ministros, 1 participou dos
governos da ditadura. Essa laia convive
pacificamente com ex-guerrilheiros hoje
ministros, como Dilma Roussef (ex-VARPalmares e titular da Casa Civil, após a
queda de José Dirceu) e Franklin Martins
(ex-MR 8, colunista das Organização
Globo por décadas, ministro da Secretaria
de Comunicação Social), sem falar no
mais poderoso lobista do país, o exguerrilheiro e deputado federal cassado
José Dirceu, primeiro ministro de Lula até
a crise política de 2005.
Além destes, ainda conta o governo
com caciques políticos no Congresso e
com maioria na Suprema Corte do Brasil,
a começar pelo presidente do Supremo
(STF), Gilmar Mendes, que é homem de
Collor de Mello, além de ter trabalhado
no primeiro escalão de FHC. Os cardeais
lulistas do Congresso com passado na
Arena são notórios fisiológicos ou
repressores. A lista dos mais destacados
tem os senadores José Sarney (PMDB,
AP), Renan Calheiros (PMDB-AL),
Fernando Collor de Mello (PTB-AL),
Romero Jucá (PMDB-RR) além do
delegado do DOPS e parceiro de Sérgio

burocracia cutista jogou para outra data para confundir a militância
brasileira. É justo por essa memória que o governo comandado
por um ex-dirigente sindical quer fazer todos brasileiros
esquecerem, não apenas do passado recente, mas do presente
vergonhoso.

Fleury, Romeu Tuma (PTB-SP). A
vergonha para os que já acreditaram
alguma vez em “esquerda” na
democracia representativa, se completa
com a líder do governo no Congresso, a
deputada federal Roseana Sarney
(PMDB-MA) e no conselheiro
econômico, um dos homens fortes da
ditadura, Antônio Delfim Netto.
Conclusão
Uma análise descritiva desse time
demole a idéia absurda de “governo em
disputa”. O pacto político brasileiro
garante a estabilidade do mandatário,
desde que sejam respeitadas as bases de
poder real. Uma delas é a opção
preferencial pelos bancos. Outra é a
manutenção do sistema de privilégios
fisiológicos. A base de apoio deste governo
se escora tanto no capital financeiro como
em parte da elite política mais podre desse
país.

A ditadura deixa sua herança. Sarney “ajuda” Lula comandando a maioria do
PMDB através das lealdades fisiológicas dos tempos da Arena.

A ficha suja da Arena do governo.
Vejamos abaixo o resumo da ficha corrida dos Arenistas de
Lula no Primeiro Escalão:
José Múcio Monteiro (PE), o ministro da Secretaria de
Relações Institucionais, , com passado no antigo PSD, depois
no PFL e PSDB, “migrando” para um partido da base aliada,
o PTB, no primeiro ano de governo de Luiz Inácio. Além de
ministro da pasta é deputado federal pela legenda do cassado
Roberto Jefferson e do ex-presidente Fernando Collor de
Mello.
Jorge Hage (BA), o ministro chefe da Controladoria Geral
da União (CGU) escondeu no seu currículo que foi prefeito
de Salvador pela Arena (1975-1977), quando durante o AI5, os prefeitos de capitais e áreas de segurança nacional
eram indicados da ditadura. Após passar um período
apoiando os milicos, teve passagem pelo PSDB e o PDT,
fato este que esconde até no seu orgulhoso currículo lattes
de jurista e professor universitário.
Alfredo Nascimento (AM) ministro dos Transportes, tem
formação militar, como sargento especialista da Força Aérea,
onde ingressou em 1972, em pleno AI-5. Está licenciado do
cargo de senador pelo PR (Partido da República) do
Amazonas. Coleciona acusações de crimes eleitorais e de
improbidade administrativa.
Edison Lobão (MA), ministro das Minas e Energia, senador
licenciado do cargo pelo PMDB de José Sarney. Lobão foi
da ARENA, assessorou ministérios durante a ditadura, tendo
sido após deputado federal pela Arena, PDS e após ingressou
no PFL. Lobão chegou a ser eleito senador maranhense pelos
Democratas, mas atendeu às conveniências e negociações
vindas de seu estado, migrando assim para o PMDB em
2008.

Hélio Costa (MG), ministro das Comunicações, sempre
concorreu pelo PMDB mas tem trajetória anterior. Além de
ser “ex”-funcionário da Rede Globo e dono de emissora de
rádio, Costa trabalhou para a Voice of America (Voz da
América) em plena ditadura militar, período das chamadas
Fronteiras Ideológicas. Logo na seqüência, implantou a Globo
nos EUA. Ajudou assim, diretamente, os interesses yankees
e no apoio de Washington aos regimes militares.
Márcio Fortes (RJ), ministro das Cidades, é homem do PP
de Paulo Salim Maluf e teve carreira como tecnocrata a
serviço de ministérios militares. Por exemplo, ele escrevia
parte das mensagens presidenciais ao Congresso Nacional
durante os anos de 1967 e 1969, justo quando os militares
fecharam o Legislativo. Fortes trabalhou durante todo o
Governo Médici (o mais sangrento da ditadura) como Chefe
do Gabinete do então Ministro da Indústria e Comércio Pratini
de Moraes, latifundiário gaúcho até hoje na ativa.
Geddel Vieira Lima (BA), ministro da Integração Nacional,
homem com passado na Arena baiana, chamado de carlista
genérico. É mais um que esconde seu passado no PDS (exArena), quando atuou como presidente do Baneb no governo
de João Durval Carneiro, homem de confiança de Antônio
Carlos Magalhães. Antes foi aspone de políticos profissionais
que apoiavam o regime militar (1979-1981).
Reinhold Stephanes (PR), ministro da Agricultura e do
Latifúndio, está no PMDB como a maioria dos arenistas
travestidos. Tem em seu currículo o cargo de deputado federal
tanto pela ARENA como posteriormente pelo PDS. Foi
ministro da Previdência tanto no governo do presidente
cassado Fernando Collor e como acrobata político, retornou
à pasta nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso.
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ç nacional

Declaração final do VI Encontro Nacional
do Fórum do Anarquismo Organizado.
Resenha da carta discutida e aprovada no último encontro de Porto Alegre.
causa de todos e todas que peleiam um
mundo novo sem pedir licença.
A crise financeira dos Estados
fiados no Banco Mundial

2009 inicia expondo as representações de um mundo em crise. No
topo está o forte apelo simbólico que vem do terreno do império
com o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos.
Barack Obama, no estilo norte-americano, é a carta da vez num
cenário das Américas que é mexido pelo jogo das representações,
do presidente que era operário e ex-sindicalista, dos presidentes
ex-guerrilheiros e do negro que chegou ao poder.

N

esse sentido do jogo das
representações, reforçamos a
importância da luta ideológica, pois é a
partir do poder das idéias que se pode
mobilizar os corações e as razões,
articulando-as coletivamente em uma
expressão de resistência e de avanço na
medida em que convoca distintos sujeitos
sociais e os converte em agentes capazes
de reescrever a história e conceber um
novo mundo.
O avanço da ideologia conservadora
e o Estado brasileiro propagador da
violência
Uma das caracterísitcas bastante
marcantes do capitalismo em sua etapa
neoliberal é a militarização. Ela está
presente não somente nos conflitos
levados a cabo pelo império
estadounidense, mas também tem se
manifestado cada vez mais na política do
Estado brasileiro de propagar a violência.
Na política externa, o Haiti sangra nesses
cinco anos de ocupação militar das tropas
brasileiras que cumprem o papel subimperialista no continente, legitimando,

inclusive, a exploração dos haitianos por
transnacionais dos Estados Unidos.
No Brasil, a política de extermínio
do Estado contabiliza 50 mil mortes por
ano, ou seja, mais de 100 por dia, segundo
os dados oficiais, como resultado de
tiroteios e confrontos com a polícia.
Acompanhada do extermínio e da
repressão está a criminalização da
pobreza e dos movimentos sociais, ou
seja, uma nova roupagem para as
ideologias conservadoras que pareciam
derrotadas historicamente.
No campo, o MST é o principal
alvo entre os movimentos sociais da
campanha de criminalização dos
lutadores e lutadoras do povo. Enquanto
anarquistas, nossa modesta força
militante está solidária. O MST e a luta
sem tréguas por reforma agrária é uma

Na última declaração do Encontro
Nacional do FAO, em novembro de 2007,
colocávamos que o tema da crise
financeira dos Estados brasileiros tem sua
origem na centralização dos recursos em
Brasília; precisamente no Comitê de
Política Econômica e Monetária que
controla mais de 60% de tudo o que se
arrecada no país para garantir o
pagamento dos juros da dívida pública
(externa e interna) e superar a cada ano
as metas traçadas pelo FMI e Banco
Mundial. “Nos próximos quatro anos
80% dos investimentos serão realizados
a partir de parceria com os governos
estaduais, que precisa se modernizar e,
para isso, receberão nosso apoio
financeiro, de recursos humanos e de
prestígio” - John Briscoe, diretor do
Banco Mundial no Brasil.
Se existe alguma saída para as
classes oprimidas, essa passa, em
primeiro lugar pelo total repúdio à venda
do nosso futuro e da nossa dignidade a
esse banco que antende exclusivamente
aos interesses das elites locais e do capital
transnacional. Acompanhado a isso, uma
saída para crise financeira dos Estados
seria declarar a moratória da dívida
brasileira e os estados não pagarem a
dívida com a União.
A crise provocada pelo cassino
financeiro global
Mais precisamente, nos meses de
setembro e outubro de 2008, o mundo
globalizado viu o que talvez represente o
final de uma etapa de financeirização do
neoliberalismo. O socorro se deu como
sempre, através do instrumento de
concertação de classe, quando elites
dirigentes e a classe dominante
executaram as suas políticas. O Estado
Capitalista, através dos governos das
economias de ponta, entraram em acordo
para tampar o rombo feito pelo cassino
financeiro. Trata-se da maior
incorporação de riqueza coletiva em

mãos privadas da história da humanidade.
Por uma estratégia de longo prazo
por fora dos cálculos eleitorais
Estamos no ano da véspera das
eleições presidenciais e estaduais de
2010 e a maior parte da esquerda começa
a planificar suas ações tomando como
marcos fundamentais dois elementos: o
primeiro deles é a crise e os efeitos que
ela irá produzir, e o segundo são as
próprias eleições do próximo ano.
Enquanto esquerda de intenção
revolucionária, entendemos que o central
nesse debate é o tema da estratégia. Em
primeiro lugar, um olhar nesse perspectiva
significa assumir que é um completo
reducionismo político crer que se podem
operar mudanças de fundo a partir da
democracia burguesa. Tampouco
mudanças significativas poderão ocorrer
a curto prazo. Em segundo lugar, o
projeto que defendemos é uma estratégia
de Poder Popular que fortaleça as
organizações populares para dar
confronto à estratégia do inimigo de
classe, numa construção que não se
corrompe pela institucionalidade
burguesa. Nesse processo, os sujeitos são
todos os setores que compõem as classes
oprimidas, sem menosprezar ou
supervalorizar determinado setor de
classe. Mesmo porque, os principais
sujeitos que protagonizaram as lutas que
impuseram algumas derrotas ao
neoliberalismo na América Latina, foram
justamente indígenas, camponeses,
desempregados e precarizados.
Dessa maneira, para produzirmos
transformações de fundo nesse país a
nossa campanha deve ser outra. É uma
caminhada longa, onde as mudanças
muitas vezes são lentas e onde devemos
pensar uma proposta de poder para o país
compreedendo a suas especificidades.
Não nos servem as teorias prontas, pois
elas sequer se encaixam na realidade.
Enquanto anarquistas organizados no
FAO, nos colocamos no campo da
esquerda revolucionária e entendemos
que o caminho para se chegar ao
socialismo não permite atalhos ou
desvios, pois o socialismo será com
liberdade ou não será.

Enquanto esquerda de intenção revolucionária, entendemos que o central
nesse debate é o tema da estratégia. Em primeiro lugar, um olhar nessa
perspectiva significa assumir que é um completo reducionismo político
crer que se podem operar mudanças de fundo a partir da democracia
burguesa.
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Se morar é um direito, ocupar é um dever.

Perspectivas libertárias da luta por moradia em
Feira de Santana - BA.
VERMELHO E NEGRO
George Américo e a tradição da luta
por moradia em Feira de Santana
Nos anos 80 a cidade de Feira de
Santana foi sacudida por uma onda de
ocupações urbanas por parte do
Movimento dos Sem Teto de Feira de
Santana, e uma figura se destacava no
meio de tantas pessoas que arriscavam
suas vidas para conseguir um terreno e
um teto, era George Américo.
Assassinado em maio de 1988, com 27
anos, George Américo participou de
cerca de 20 ocupações urbanas na cidade,
sendo a principal delas e a maior já
realizada em Feira de Santana, a
ocupação do antigo Campo de Aviação
que deu origem ao bairro que hoje leva
seu nome. George Américo foi sem
dúvida uma figura contraditória, apelidado
pela mídia local de “rei das invasões”, as
condições do assassinato dessa figura,
que ainda ronda como um fantasma a
consciência popular e também causa
medo aos poderosos, nunca foram
explicadas.
Acusado de bandido ou escondido
pela historiografia oficial o espírito de
George Américo segue mais vivo do que
nunca. O descaso dos vários governos
com o povo das periferias, a falta de uma
política de habitação popular, são os
motivos para que, após mais de 20 anos
do assassinato de George Américo,
ocorra uma nova onda de ocupações
urbanas em Feira de Santana.
As ocupações hoje
Existe hoje em Feira de Santana
quase uma dezena de ocupações urbanas
em diversos bairros da periferia da
cidade: Feira X, Aviário, Papagaio, Feira
IV e Feira IX são alguns desses bairros.
Cada uma dessas ocupações possui uma
dinâmica própria e quase nenhuma
articulação entre si, algumas delas são
espontâneas e não possuem um nível de
organização política interna ou são
controladas pela politicagem eleitoreira e

por oportunistas de todo tipo, outras
possuem um bom nível de organização
interna e vem colocando em pauta na
cidade a questão do direito à moradia.
Em uma cidade onde o déficit
habitacional passa perto de 20 mil famílias
sem casa para morar ou vivendo em
condições de risco, esta nova
movimentação para a conquista de
moradia e de dignidade por parte do povo
pobre era algo até mesmo previsível. E o
potencial político e a capacidade de luta
desse “novo sujeito” (os Sem Teto) é algo
que deve a cada dia crescer, conforme o
grau de organização e combatividade
deste setor for aumentando. E enquanto
o governo municipal continua sua política
de descaso, os governos estadual e
federal anunciam cinicamente a liberação
de pouco mais de 80.000 casas para a
Bahia (em um estado que possui algo
próximo de 2 milhões de famílias semteto ou morando em condições
inadequadas) pelo “Programa Minha
Casa, Minha Vida”, programa no qual o
governo federal lava as mãos sobre uma
política habitacional jogando toda a

responsabilidade para as construtoras. Ou
seja, são os grileiros do tipo de Oyama
Figueredo e cia. que vão gerir na prática
o “Programa de 1 milhão de casas” do
governo Lula.
Luta por moradia e poder popular
Um terreno ou um prédio ocupado
para fins de moradia é ao mesmo tempo
um espaço complexo de convivência, por
contas das tensões, e um espaço
privilegiado para avançar na perspectiva
de construção do poder popular e de
formas libertárias de vivência. Espaços
e tarefas coletivas como cozinhas
comunitárias, cooperativas de trabalho,
atividades de educação e formação,
segurança e auto-defesa, servem para
inverter a lógica da competição e do
individualismo da sociedade burguesa.
Uma ocupação urbana organizada a partir
da lógica de independência de classe e
protagonismo do povo em luta, em nossa
perspectiva, deve avançar até que se
torne uma área liberada do poder e da
justiça burguesa, assim como dos valores
da sociedade capitalista, deve ser um
embrião de poder popular.
Hoje, são muitas as tarefas para
avançar nessa perspectiva dentro das
ocupações urbanas em Feira de Santana.
Uma articulação das ocupações e uma
relação de troca de experiência entre elas
deve ser um primeiro passo, assim como,
aprofundar as tarefas coletivas e ampliar
as atividades para todo o bairro, criando
uma relação firme de solidariedade entre
a ocupação e o bairro. Além disso, uma
jornada de luta de rua para arrancar dos
governos a construção das casas e a
intensificação das campanhas de
solidariedade e apoio às ocupações são
outras tarefas, são pequenos passos de
um longo caminho, que com humildade e
paciência os militantes anarquistas devem
ir trilhando.

Educação na mira
dos negócios.

Frente sindical RS

Não aceitamos a privatização das
nossas escolas. A Rede Pública do estado
do RS pode ser gerido por OSCIPS
(organização da sociedade civil de
interesse público) agora, lei aprovada em
2007. Isso significa que não será mais o
Conselho Escolar quem vai decidir a
aplicação dos recursos, mas uma OSCIP
vinculada a um banco ou empresa
privada. Perderemos a autonomia
pedagógica e também nossos direitos de
trabalhadores estão ameaçados. Esta é
uma meta imposta pelo Banco Mundial
para continuar a emprestar dinheiro aos
governos federal, estadual e municipal.
O UNIBANCO entrou com um
projeto em 25 escolas, propondo inclusive
cumprimento de metas pedagógicas em
troca de dinheiro. A Brasil Telecom está
iniciando um projeto parecido em 5
escolas.
Pelo outro lado da história, no Rio
Grande do Sul, governo e ministério
público atacam o MST, despejam
acampamentos, proibem protestos e
recentemente fecharam as escolas
itinerantes, tirando o direito a educação
de mais de 600 crianças. Temem a
educação popular nas mãos de quem luta
pra se emancipar.
O PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) do Governo Federal,
tem uma lógica privatista. Taxa greves
de trabalhadores nas escolas de “ameaça
à qualidade de ensino”. Denomina os
profissionais de educação de
“colaboradores” e pretende resolver o
problema da evasão e da repetência em
nossas escolas com métodos empresariais
de “metas” e “qualidade total”. A
privatização neste caso não é econômica,
é ideológica, está no campo dos conceitos
e das idéias, tirando dos profissionais a
autonomia pedagógica e impondo o
formato administrativo de uma Empresa
Privada para as Escolas Públicas. Pelo
PDE há verbas para os projetos da escola,
porém, não há um centavo a mais no
salário dos educadores para executá-los.
O Governo Federal (e recentemente o
Estadual) assinou as metas da EPT
(Educação Para Todos) da UNESCO.
Essas metas impõe que o Brasil acelere
a aprendizagem de crianças, jovens e
adultos, e aumente seus índices de
aprovação e permanência na escola. A
UNESCO, intimamente ligada ao Banco
Mundial, impõe essas metas em troca de
empréstimos do banco. É por este motivo
que medidas tipo o Pró-Jovem, “Acelera”,
“Te liga”, são impostas aos trabalhadores
em educação, que devem acelerar e
aprovar em massa crianças, jovens e
adultos, na maior quantidade possível, sem
preocupar-se com a qualidade. O
trabalhador em educação segue tendo o
mesmo salário, segue sem poder fazer
uma formação de qualidade, sem livros,
sem acesso à cultura, mas tem que fazer
mágica para “colaborar”.
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Anarquistas no processo bolivariano.
!Oligarcas temblad, V
iva la Liber
tad!
Viva
Libertad!
A viagem do compa BL Rocha para Venezuela nos permitiu conhecer um pouco mais o polêmico processo social que vive o
país vizinho e intercambiar com companheiros libertários, as pos-

turas e a análise que permeiam o anarquismo nesse cenário. Para
além dos esquemas aprioristicos esta reportagem procurou ir até
a concepção libertária inserida na esquerda social venezuelana.

E

m janeiro de 2009 pude
conhecer
Caracas,
Venezuela e seu distrito
metropolitano. Afirmo que viajei
a trabalho e sem nenhum vínculo
ou despesas pagas por governo
algum. É importante reafirmar a
condição da viagem porque,
infelizmente, a capital do país de
Simón Rodríguez e Ezequiel
Zamora, está servindo de lugar
de romaria para uma esquerda
latino-americana carente de
referenciais e recursos. Não é o
caso dos anarquistas especifistas
politicamente organizados, onde
modestamente me incluo.
Uma das razões de ir à
Venezuela foi conhecer o
pensamento e ação libertários
dentro
do
movimento
bolivariano. Os objetivos foram
cumpridos. Fizemos contato com
valorosos companheiros, isolados
internacionalmente e caluniados
por uma ala esquálida que se diz
libertária. Existem militantes
anarquistas, nucleados em um
pequeno grupo que se alinha
com o especifismo, mas ainda se
portando como grupo de
afinidade, chamado de Teseracto
Bolivariano Anarquista Salom
Mesa (Teseracto). Este grupo se
relaciona com dois referentes,
veteranos militantes que
dedicaram suas vidas à causa
ácrata, embora por vezes de
forma muito heterodoxa.
Falo especificamente de
dois compas, Floreal Castilla e
Maurício Torres. O primeiro
começou no anarquismo ainda
nos anos ’60, logo depois de se
afastar do Movimento de
Izquierda Revolucionaria (MIRVenezuela), organização políticomilitar que pegou em armas nas
montanhas do oeste. Já
Maurício tem uma trajetória que
inicia em 1983, sempre com
muita dedicação. Torres foi
expulso da escola de formação
de professores e por quase vinte
anos trabalhou de forma
precarizada. Dentre várias
atividades, tomou parte do
levante cívico de 27 de
novembro de 1992 (o de Hugo
Chávez y Pancho Arias foi em 4
de fevereiro daquele ano), que
tentou pela segunda vez depor o
presidente corrupto Carlos

legendas da direita. Infelizmente,
nada disso é novidade na
América Latina.

Marcha nacional pela socialização dos meios de comunicação, uma frente dos libertários.

Andrés Pérez.
O vínculo dos militantes
do Teseracto, além de
companheiros soltos em
movimentos bastante combativos, com estes dois
referentes vivos, assegura a
continuidade da ideologia no país.
A partir do início dos anos ’80, o
anarquismo venezuelano tenta
pôr a cabeça para fora dos
círculos de idéias e difusão, mas
com intentos de inserção social
e ação direta. Não faltaram
erros, mas sobrou generosidade
política. A falta de modelos
organizativos pode ter levado a
vários equívocos, mas nunca o
pior erro que um libertário pode
cometer: a omissão política.
Após os dois levantes de
1992, a libertação dos insurretos
em 1995 (incluindo o próprio
Chávez, indultado pelo
Congresso) e a eleição do
tenente coronel pára-quedista, o
país mudou. A radicalização
política veio num crescente,
tendo como auge, a tentativa de
golpe midiático de abril de 2002.
O morro desceu e a barriada não

deixou a direita retomar o poder
político. Nas ruas, de forma
individual ou em pequenos
grupos, estavam militantes hoje
reconhecidos como anarquistas
bolivarianos, levantando a
bandeira negra e vermelha
dentro das bases sociais
mobilizadas. De comum os une
uma definição de estar junto ao
processo de câmbio, mas sem se
alinhar como chavistas e nem
ingressar na legenda oficial, o
Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV).
O problema é expor essa
posição sem consistir em uma
alternativa política definida
(como o especifismo) e com o
ideal libertário contaminado pela
desinformação. Construir esta
alternativa política é a tarefa a
qual todos temos de ajudar.
O anarquismo do tipo de
gorila se complica e confunde
ao seu redor
Em 1993, cai o presidente
corrupto, e junto com ele, todo o
sistema político instituído no
Pacto de Punto Fijo (1958), onde

Ação Democrática (AD,
“adecos“), Copei (Democrata
Cristão, “copeyanos”) e União
Republicana Democrática
(URD) se revezavam no poder.
O acordão oligárquico e vende
pátria fez com que a política na
Venezuela fosse um jogo para
poucos. Esse elitismo, também
de corte intelectual, contaminou
o comportamento de todas as
esquerdas, incluindo suas alas
extremas. O “anarquismo” não
escapou desse mau.
Seria leviano omitir a
existência de uma ala libertária
com maior visibilidade mundial,
mas que no seu país, marcha ao
lado da direita oligárquica,
cumprindo muitas vezes um
papel de tropa de choque dos
políticos profissionais derrotados
pelo populismo. Esta vergonha
não é exclusividade de
“anarquistas” desorientados ou
manipulados por intelectuais com
trajetória de “adecos”. Outros
grupos, como Bandera Roja
(marxista com tradição de luta,
inserção e mártires), hoje joga na
5ª coluna e alinha com as

O pensamento libertário está presente numa parte das bases
bolivarianas (...) Transformar este conjunto de idéias em
pensamento e ação políticos é trabalhar num terreno fértil.

A difícil tarefa de manter a
independência política no
contexto venezuelano
O que hoje ocorre na
Venezuela, de uma parte do
anarquismo se equivocar e
considerar que o corte autoritário
da liderança política impossibilita
todo um processo de avançada
popular - ainda em aberto - já se
deu em outras conjunturas. O
correto seria manter uma posição
crítica, à esquerda do governo
populista, e não alinhando com os
golpistas financiados pela CIA.
A organização Resistência
Libertária da Argentina dos anos
‘70 e a extrema-esquerda chilena
durante o governo Allende (MIR
e MAPU, por exemplo) abriram
um caminho onde se pode atuar
de forma contundente sem ter
posturas nem adesistas e nem
anti-povo.
O pensamento libertário
está presente numa parte das
bases bolivarianas, especialmente nos movimentos de cunho
autogestionários – a chamada
esquerda social. Transformar
este conjunto de idéias em
pensamento e ação políticos é
trabalhar num terreno fértil.
Embora o processo venezuelano
seja marcado por uma liderança
carismática, a crítica da
democracia representativa
habilita a compreensão de que os
líderes políticos devem estar sob
comando das bases e a serviço
das causas coletivas.
Dentro dessa lógica,
identifiquei movimentos de luta
onde os anarquistas têm espaço
amplo para se inserirem, tais
como: Anmcla, Misión Boves,
Movimiento Campesino Ezequiel
Zamora, nas esquerdas estudantis, em centenas de
comunidades de base e no
reconstituído movimento sindical.
Se os compas venezuelanos
trabalharem socialmente e
tiverem afinco na construção
política orgânica, em breve, as
classes oprimidas da terra de
Bolívar terão uma ferramenta de
luta pelo socialismo e pela
liberdade.

teoria & história

Para não esquecer o Primeiro de Maio.
O século XIX foi marcado por inúmeras transformações de ordem
política, econômica e social. Presenciando o nascimento de uma
nova classe trabalhadora, o operariado fabril, cidades como:
Londres, Paris, Berlim, Moscou, Chicago, Buenos Aires, Rio de
Janeiro dentre outras passam a ser transformadas por uma gigante

1° de maio
de 1919 na
Praça da Sé
em São
Paulo.

neste contexto que começa tomar um
contorno mais preciso as idéias e
iniciativas pela superação revolucionária
deste sistema marcado pela concentração
de riqueza e poder, tendo neste nascente
operariado seu principal sujeito.
Em meio a este quadro de extrema
exploração que este proletariado encontra
na reivindicação da redução da jornada
de trabalho o principal bastião para a
unificação da classe. Com o lema 08
horas de trabalho, 08 horas de descanso
e 08 horas de lazer, a classe trabalhadora
dos países industrializados, ou em
industrialização ainda muito incipiente, irá
iniciar uma titânica luta contra a burguesia
e o Estado capitalista. Será com esta
reivindicação que o movimento operário
irá acumular uma força jamais imaginada
pelos grandes industriais e políticos,
ultrapassando os limites desta própria
reivindicação e se colocando como um
sujeito que deveria auto-gerir a sociedade,
independente (e contra) a atuação de
patrões e políticos profissionais,
protagonizando a partir disto inúmeras
batalhas que escrevem com sangue e
suor a dolorosa história de todos
oprimidos.
No 1° de maio de 1886 a cidade
de Chicago (EUA) será palco de uma
greve geral pelas 08 horas atendendo ao
chamado da American Federation of
Labor, fazendo com que alguns patrões
comecem a ceder as reivindicações, ao
passo que a repressão vai se armando.
Em um comício, no dia 03 de maio,
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próximo a fábrica Mc Cormicks, que
havia despedido mais de 2.000 operários
em fevereiro do mesmo ano por questões
políticas, a polícia avança ferozmente em
direção dos trabalhadores, resultando na
morte de seis pessoas e um número
considerável de feridos. Logo em seguida
é convocado um ato em luto pelos
companheiros mortos na praça
Haymarket reunindo 15.000 pessoas
onde os anarquistas (Chicago à época era
um grande pólo da militância anarquista)
Spies, Parsons e Fielden passam a tomar
sucessivamente a palavra.
Em meio ao ato uma bomba
explode no pelotão de policiais atingindo
60, resultando em alguns mortos e muitos
feridos. É quando a polícia começa a
disparar em todas as direções, resultando
em um grande número de mortos e
feridos. Nunca se conseguiu apurar o
numero de mortos na ocasião, já que os
corpos foram enterrados às escondidas;
o Estado de Sítio será decretado e
inúmeras sedes sindicais e casas de
trabalhadores serão invadidas, saqueadas
e até incendiadas. A origem da bomba

concentração de homens e mulheres marcados física e
emocionalmente pela miséria e superexploração. Tempos de
extenuantes jornadas de trabalho que ultrapassavam as 12 horas
diárias em condições extremamente insalubres que não poupavam
sequer crianças e mulheres, inclusive grávidas.
ainda hoje é desconhecida e há indícios
de ter sido resultado de uma ação da
própria polícia de forma a legitimar a
repressão.
Logo no início da greve geral o
movimento grevista e suas principais
lideranças, principalmente os anarquistas,
vinham sendo alvo de uma sistemática
perseguição. O editorial do mail (correio),
um pasquim dos patrões irá afirmar logo
no início da greve geral que: “Circulam
livremente nessa cidade dois perigosos
cafajestes, dois canalhas que querem
criar desordens. Um deles se chama
Spies, o outro Parsons...Vigiai-os, seguios; considerai-os responsáveis se
acontecer alguma coisa. E se algo
suceder, eles que paguem por isso”.
O chamado do mail terá
ressonância logo após a bomba da praça
Haymarket quando August Spies, Albert
Parsons, Michel Schwab, Samuel Fielden,
Adolf Ficher, George Engel, Louis Lingg,
Oscar W. Neeb, Rudolf Schmaubelt e
Willian Seliger são acusados pelo
atentado, sendo condenados a pena de
morte. Schawab e Fielden terão a pena
comutada para prisão perpétua e Neeb
para 15 anos de prisão. A sentença será
executada em 11 de novembro, quando
os condenados são enforcados, com
exceção de Lingg que se suicida na prisão
dois dias antes da sentença.
Com os trágicos desdobramentos
da batalha de Chicago o 1° de Maio passa
a ser uma data comemorada em todo o
mundo como dia de luta e luto da classe
trabalhadora, sendo momento de greves,
ocupações, marchas e enfrentamentos.
No Brasil a data passa a ser comemorada
na década de 90 do mesmo século XIX,
mas terá uma maior repercussão após o

1° Congresso Operário Brasileiro, que se
realiza no Rio de Janeiro entre os dias 15
a 20 de Abril, onde se funda a COB
(Confederação Operária Brasileira).
No 1° de maio de 1968 na Praça
da Sé de São Paulo, os trabalhadores, em
plena ditadura militar, expulsaram o
governador Abreu Sodré, incendiaram o
palco e posteriormente saíram em
manifestação pelas ruas do centro de São
Paulo apedrejando algumas agências
bancárias. Em 1986 em meio ao processo
de “reabertura” política do país a cidade
de São Bernardo do Campo(SP) terá um
1° de maio com cerca de 100 mil
trabalhadores nas ruas se confrontando
com a polícia.
Lastimavelmente hoje o 1° de Maio
tem perdido muito de sua simbologia e
história, sendo muitas vezes visto com um
dia de descanso, oferecido pelos patrões
e até mesmo como dia de festa. A
burocracia sindical, hoje encastelada na
CUT e Força Sindical e se beneficiando
de inúmeros cargos no governo, tem
organizado a anos grandes festas em
comemoração à data, com shows e
sorteios enquanto assinam os mais
espúrios acordos com a patronal e o
Estado para retirar nossos mais básicos
direitos.
Cabe neste próximo 1° de Maio não
apenas relembrar o grande exemplo dos
mártires de Chicago e as sucessivas lutas
que marcaram este dia, mas sobretudo
se lançar sem tréguas na organização de
toda a classe para novamente colocá-la
em uma luta decisiva contra os patrões e
o Estado. Reivindicar a memória dos
nossos mártires não pode ser outro feito
senão a incansável luta pela construção
de um povo forte.

Falam os mártires operários:
Em sua defesa Spies irá afirmar: “Se com nosso enforcamento vocês pensam em
destruir o movimento operário – este movimento do qual milhões de seres humilhados,
que sofrem na pobreza e na miséria, esperam a redenção – se esta é sua opinião,
enforquem-nos. Aqui e acolá, atrás e na frente de vocês, e em todas as partes, as
chamas crescerão. É um fogo subterrâneo e vocês não podem apagá-lo”. Pouco
antes de ser enforcado afirma: “Adeus, o nosso silêncio será muito mais potente do
que as vozes que vocês estrangulam”. Engel grita “Viva a anarquia!”

*Assine o periódico:

PERIÓDICO NACIONAL DO FAO
N°21 - Ano VI - Trimestre: Abril/Maio/Junho - 2009 - R$ 1,00

4 edições = R$ 3,00 (1 ano)
8 edições = R$ 7,00 (2 anos)
E/ou distribua você mesmo:
10 jornais = R$ 8,00
25 jornais = R$ 20,00
50 jornais = R$ 40,00
Depósito: Centro de Solid Ajud Mut
Caixa Econômica Federal
Ag.0478 OP 003 C/C 334-9
*não incluídas despesas postais.

