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EDITORIAL^ 
A Ilha de Sao Luís do Maranhão 

sempre fora interessante em 
suas forças culturais que é 

muito predominante. 
O movimento anarquista e 

punk/underground sempre apresentou 
altos e baixos, marasmo e euforia. 
Isso acontece em todos os lugares, 
mas a participação marcou alguns 
pontos feitos pelos da Ilha. 

Atualmente, o MAP/MA mesmo 
com poucos integrantes e ações in- 
frequentes,agiliza-se como pode ao 
lançar seu boletim "0 ANARCO!" e 
com propostas para novos tipos de 
ações diretas. 

A produção deste BU é um pu- 
lo,mostra uma evolução do MOV.Ànar! 
co-punk nacional,uma difusão de i—| 
déias que precisam invadir cada 
vez mais a cidade e suas pessoas. 

0 n2ppassado produzido pelo 
MAP/JF foi bem elaborado,contudo 
o MAP/MA responsável por esse pas-i 
sa por muitos problemas internos ej 
os materiais que nos chegaram fo- 
ram poucos,além de diminuir a quanl 
tidade de páginas.Mas ele taí! 

nesta edição 
FENA DE MORTE 

0 ESTADO QUER" 
SUA CABEÇA! 

m 

MAP/PA 

PROPOSTAS 
AOS MAP'S 
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MORTE?S 
O Estado novamente deseja o- 

primir, cassar, manipular, 
matar e "limpar" a socieda 
de com mais um plebiscito 

que é encabeçado por um deputa- 
',do populista chamado Amaral Ne- | 
to. £ claro,refletindo suas po- 
sições autoritarias e chauvis- 
nistas, aproveitando-se de ca- 
sos onde muitos cometeram cri- 
mes em nome do sustento de si 
ou de sua família - aliás,ê en 
graçado (ou triste?)»falar de 
Justiça num país onde os pró- 
prios defensores da Moral e 
dos Costumes, são responsáveis 
pela miséria e o desajuste so- 
cial.Mas,a "Pena de morte"ape- 
nas dará ao Estado poderes de 
domínio sobra "indesejosos"e 
matará muitos inocentes. 

Entretanto, o Mov.Anar- 
quista há meses não anda de 
braços cruzados e panfletos en 
gavetados, aliás, estes estão 
sendo distribuídos constante- 
mente e alguns bem interessan- 

: tes, citamos  a idéia do COLE- 
\  TIVO ANARQUISTA DE DF,onde pro- 
! põe pedágios (,para adquirirem ma 
' teriais, debates,atos-shows e 
: avisa que Amaral Neto já conse- 
guiu assinaturas de deputados e 
senadores para aprovar o encami 
nhamento do tal plebiscito. 

Lembramos também de uma a- 
. ção direta interessante feita 
espontaneamente por alguns do 
MAP/MA,onde participavam de um 
debate entre secretários do Es- 
tndo,deputados,vareador*- a, juí- 

A JUSTIÇA E CEGA. 

zes,advogados e estudantes de 
Direito (bem caladinhos).Um de- 
putado nazista-monarquista e de_ 
sajustado, declamava ã favor da 
Pena dando alguns muitos exem- 
plos, inclusive acusando alguns 
anarquistas e defendendo "san- 
tos" e autoritários.Quando a pa 
lavra ficou livre,um advogado 
falou contra e saiu do recinto, 
o clima estava tenso,mas o tal 
deputado continuava sorrindo e 
até embromar muitos,depois veio 
um dos anarcopunks e logo de i- 
nício o som do microfone foi 
cortado e começou a discussão 
no bate-boca,causando mais ten- 
sap. Fm seguida,outro pimk bra- 
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dou ã favor e exclamava pala- 
vras anarquistas« o que causou 
furor no deputado esclerosado 
que chamou seu segurança e indi, 
cou  cada um do MAP presentes. 

Então,isso  é  um exemplo 
de como o Estado aproveitará de 
suas leis para perseguir muitas 
pessoas principalmente ativis- 
tas "indesejosos"e inocentes. 

Propomos também que as ■ 
ações nao fiquem somente em pan 
fletos, devemos atingir todos 
os flancos, todos os locais e 
imprensa possíveis; nao deixan- 
do de debater,agitar e fazer a- 
contecer,pois como dizem,"a Jus 
tiça ê cega!". 

(Joacy Jamys\MAP/MA) 

ATIVIDADES 
. 0 MAP/PB no dia 26/03 ao la- 
do do MOVANE e MCP, organiza-^ 
ram atividades contra o racis- 
mo e descriminação. Também em 
seu boletim "Informação"avisam 
que conseguiram uma sala no 
Complexa ARTE/LüTA(Teatro Cila 
io Ribeiro) .CP.1078 - J.Pesso 
a/PB. 

. Jã o MAP/PA enviou alguns 
panfletos e o zine "Cultura Su 
burbana" falando de gangues, 
gastronomia,liberdade e etc,es 
creva:CP.1331-Belém/PA. 

. No Rio,o MAP retorna a lan- 
çar seu boletim "0 Anarco Pun 
k" e no dia 25/3 quando a co- 
nhecida banda THE EXPLOITED 
apresentou-se no Rio,fizeram 
uma manifestação contra,pois 
pra quem nãor sabem a tal ban- 
da fez um show "armadilha"on- 
de vários punks foram mortos 
por skinheads e a banda ainda 
participa do grupo nazifascis 
;ta NATIONAL FRONT e que reali 
:. zaram juntos uma campanha pe- 
| Ia prisão do militante anti- 
!fascista Jello Biafra (vc-DE- 
; AD KENNEDYS) .CP. £S003-ftio/RJ 

dia pele 

. Agradecemos o envio de vári- 
os jornais libertários estran- 
geiros enviados por I.Pires ;do 
grupe UTOPLi.OBRIGADO! 
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PROP 
Nós do MAP/PA-,jogamos algu- 

mas propostas aos grupos res- 
ponsáveis pelo BU.como: 
a. Que as edições sejam bimes- 
trais, o que na prática já está 
ocorrendo, para evitar corre- 
-corrres; 
b. A realização de um encontro' 
punk-libertário em junho/julho 
ou dezembro/janeiro, ã nível na 
cional; devemos discutir quem 
bancará as estadas e etc; 
c. Como sabemos, há proposta de 
agitar um fanzine anarco-punk 
a nível nacional(vide BU 01 por 
MAP/SP).Em resumo,haveria antes 
um "projeto experimental"prepa- 
rando os diversos núcleos,cons- 

tando apenas uma folha frente- 
-costas trazendo somente infor- 
mações (ações e encontros)ex- 
cluindo os textos.Nomeamos este' 
projeto de BOLETIM- UNIFICADO 
DOS GRUPOS LIBERTÁRIOS/BRASIL. 
Já que desde o n°04 do BU,adqui_ 
riu maior números de folhas(Ndo 
E. : diminuiu agora com o MAP/MA 
e poderá voltar ao normal no 
próximo)e de pessoas participan 
do;e 
d. Os grupos participantes en- 
viem sugestões ao próximo res- 
ponsável pelo BU n206,pois acre 
ditamos que sejam questões im- 
portantíssimas para nossas es- 
truturações .Escrevam. 
MAP/PA  , 

^•V*"***** 

BOLETIM UNIFICADO, N205(Jun/93j 
Editoração: MAP/MA (CP 710 
Ilha de São Luís do Maranhão) 
NOTA: 0 BU n°04 foi editado 
pelo MAP/JF e o 03,MAP/RN. 
OBS: T6dõ material deverá ser 
enviado ao MAP/PR-JL (CP. 10941 
Curitiba/PR-80020). j 
Para o BU 07,será por MAP/RJ. | 

MAP/MA e MAP/PÂ se encontram 

Aproveitando a ida da banda 
punk ESTRAGO lançar sua demo  em 
Belém do Pará, dois dos seus inte- 
grantes e do MAP/MA, se encontra- 
ram com os do MAP/PA,que também an 
da em condições meio parecidas,dis 
cutiram problemas dos dois grupos, 
o movimento punk e anarquista atu- 
almente, a Rede Libeertária,troca 
de materiais (sons,fanzines...) e 
divertimento.Puta cidade! 

Além disso, houve manifesta- 
ções contra o Plebiscito e Pena 
de Morte, onde o MAP/MA participou 
com panfletos levados . 

Agradecemos também a atenção 
prestada pelos do MAP/PA e outros. 
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