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^      j ¡hs,   do  dia dezenove,   do  mês  de  dezem 
ao   ano   de   um  mil   novecentos  e   noven- 

ta   doie,   em._S;ilvador_Bahiaf   enuasseoblá 
i     do "ovimento  Anarquista,   deliberou-se 
cue  iria ser formada uma federação Anar ■» 
quista em  "alvador.   Depois de  tal,   deci - 
diu-sc  fazer  imediatamente,   no   mesmo     mo- 
mento,   a primeira reunião da Federação, 
contando  com  a participação  amola de  gru- 
pos e  indivíduos que constituem o Mov.  A- 
narquista local   \  que até então não  tin - 
ham como organissar e encaminhar a luta ao. 
ciai,   de forma que abrangesse-todo  coniun 
to  do  i'-ov.   Anarquißta )#  poraia ao#itM m 

seguintes propostas para « organização fun 
cional  da federação*  1- filiação  dos  ínta 
grantosi   2-  ^omissões administrativas! 3~ 
boletins periódicos:   4- Prioridade  a uma 
sede para a federação!  5- ^obilisaoSo ou 
estruturação  da -«edQração;   6- Contribuirão 
aos membros,   de  maneira voluntaria!   7- «cu 
niao  mensalí   caso'houvesse  neoer.sidade  de 
¡reuniões  extras,   catas serian realizadas)! 
S- ^statuto.da federação.   ASDim Bondo>   tj_ 
rou-se   indicativos para a data da secunda 
reunião,   cuja,   foi  mareada para nove de ja 
neji.ro.  de um mil  novecentos e novettta      e 
tres,  ¿ortanto,   são  esses oe  indicativos: 
Calendario  e  campanha de  atividades  e lu- 
tas,   como   também,   escolher.um nome para a 
*eaeração._Entre outras,   em cada reunião 
aa    ederação,   a mesa de organização  será 
rotativa. 
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EVENTOS LIBERTARIOS  MIS RECEuTES OCORRI- 
DOS EU SALVADOR: 

MOVEhgRO  DE ing? 
Dia 13 -  Kanifesto  anti-cleitoral,   organi 
zado pelo I-1ov.  Punk e União libertária,  a 
corrido  na praça da Piedade,   contando com 
a participação de  aproximadamente  3^ pes- 
soas, ^oi estabelecido um contato direto 
com a população,  ^ouve distribuição do pan 
fletos e exposição de faixas oom frases an 
ti-eleitorais» 

DEZEMBRO  DE  1po? 

ia 12 - Manifesto contra o oonsumismo, ar 
ganizaao pelo i"<ov. Punk e União libertária 
ocorrido  em frente ao  shopping Baixa dos 
apateiroa.  ¿¿ouve  uma exposição  de  faixas 

oe  oposição   as festividades natalinas,   ao 
oonsumismo  e-a desigualdade social.   Beta, 
manifestação  teve  quatro  horas de  duração 
aproximadamente. 

ia 23-   ¿anifesto contra o oonsumismo,   or 
gani zado pelo  í-ov.   Punk  e União  Libertaria 
ocorrido  na pr^,, A„ p.   .   , a praça da *iedade e seguindo o 

mesmo j>lano do manifesto do. dia 12«   Com „ 
posição  de faixas  e  cartazes combatendo   o 
oonsumismo  as  festividades  natalinas  e V 
üesigualdade  social, " 7 
Dia-^2i- ^ouve no colégio popular de Aia 

gados a exposição do vídeo \ seriado > ' 
A colônia Cecília ". %6s a exposição 

da primeira parte do-vídeo, aconteceu 
um debate, envolvendo várias discurssS- 
es a respeito do  anarauismo. 
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JANEIRO  DE i?f,3 

HÍaFA?i£S í°l ^eali5ad? a Primeira plenária da ^teS^( iteração  Anarquista M4ro  oli. 
tana de Salvador i.«esta plenária, foi eu 
caminhado o processo organizativo da Poda, 
ração. 

mmmsm* A PAMBA, fioa basica. 
monto organizada por comissões,   com a me- 
nor centralização,  pjdondo  cuda comissão 
ser tecnicamente  autónoma.   A3 comissões 
administrativas Oão  as seguintes^  A _ C^i 
tura?   » - Imprensai   C - Informação -Políti- 
ca,   u - Atividades.Produtivas. 

roi doliberado também a formação de 
uma secretaria,  oomposta por dois secret« 
nos,   e  ainda,   uma tesouraria,   composta 
por um ropreBBntante de cada comissão. 

•••niciou-se nesta mesma plenária    o 
processo do filiação dos oomponentes da £> 
doraçao e a elaboração do  calendário de 
plenárias para o ano de 1993. 

AS REUNI6ES DA FEDERA,ÇflQ 
Ao reuniões^são realizadas mensalmonte e 
a plenária é  a única forma de  deliberação. 
A próxima plenária será realizada no dia 
27 de fevereiro do 1993,   «MMMqanqQ^fe 
•pBi   constando da seguinte pauta1 

- Calendário' de manifestações para 19931 
-. Campanha e lutai 
- Organização e desenvolvimento do ^ov. h 
narquista.  . 
A federação Anarquista e Metropolitana de 
aalvador,  concorda por unanimidade que ta 
das  as cuas deliberações  são revogáveis a 
qualquer momento,   em reuniões extras ou cr 
diñarías. 

Dia 16 - as 17hs e  jPms houve no cine-tea 
tro do I'aaro de Proitao uma palestra po -  ¡ 
bre  Anarquismo,   organizada pela APPL   l  Aa 
oociação em Prol  do Pensamento libertario 
',   o,   oontando   cora oo  soguinteo polectrua 

tec5   André Luiz  (   APPL )   _ cobre a filoso. ¡ 
fia Anarquista»   Amadeu ^anioc  V  APPL )  -    j 
sobro anarquismo,   religião e oienoiai   ^va 
raido '^avareo  (  iiPÍ>L / °"B )  - sobre.anafi 
co-cindicalismoi   CQTIóB    ^aq^tto (  APPL/' 

c0B )  - sobre o histórioo do MQV.  AQar- 
qu^sta.  fcsta palestra teve a duração de 
tres horas e  meia,   e foram efetivadas 
várias  intervenções e perguntas por par 
te da platéia presente. 
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pectativa que a mesma possa retirar 
da inatividade que se encontra. 
Todos estão estusiasmados com a inici   ti- 
va.  *alta agora, 
nos. 
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