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INSTITUIÇÕES X LIBERTADORES 

MANIFESTAÇÃO - PROTESTO - GREVE: 
BARRICADAS 

O viver consciente é estado de protesto 
contra a condição,sistema, governo, trabalho 
e contra deus e suas tremendas injustiças 
Viver, enfim, é protestar contra tudo e todos 
como expressão da infelicidade e da revoltade cada um 
Mas para viver intensa e afirmativamente 
é preciso protestar, entrar em greve, erguer barricadas 
punhos fechados, erguidos, peitos a mostra 
e berrando: MORTE AO TIRANO; ABAIXO O REI! 
FORA O PRESIDENTE! VIVA A REVOLUÇÃO! VIVA A ANARQUIA! 
E aí, ferido, massacrado, preso e torturado 
voltar capengando pra casa e acompanhar a instalação 
do GOVERNO REVOLUCIONÁRIO que começa fuzilando 
e devorando os seus próprios filhos 
E o sangue derramado, mancha a todos 
e exige mais sangue, tortura, violência 
Ah! O QUE FAZER?... se assim é 
o processo da história a se cumprir 
até agora inelutável, pois em cada um 
viceja a semente maldita da violência 
e da utopia por um mundo de paz, solidariedade 
a contradizer-se desde a fonte da ação 
Se assim é, o que fazer senão lutar, gritar 
MORTE! ABAIXO! FORA! VIVA! mesmo sabendo que o mundo 
a condição humana e daí a história 
continuam presas ao círculo vicioso 
do comportamento nosso de cada dia 
até que a espiral ou o homem envelhecido 
não seja mais capaz de agredir, amar e sonhar 
então, QUE TRISTE SERÁ O MUNDO... 

O "Bloco Anticapitalista" havia programado uma 
concentração para as 11 horas, em frente ao prédio 
da Gazeta, na avenida Paulista, em São Paulo (Brasil), 
neste 20 de julho, contra o G8. 
Segundo alguns informes, na concentração, a "Liga 
Anarquista de Futebol", organizou uma "pelada", no 
meio da avenida Paulista, entre outras atividades 
lúdicas. 
Segundo a Polícia Militar (PM), a manifestação reuniu 
cerca de 4.000 pessoas, mas acredito que ali não 
tinham mais que 2.000.0 bloco reformista somava, 
no olhômetro, 1.200 pessoas, e o "bloco 
anticapitalista", com mais ou menos 800 pessoas. 
Mais uma vez os anarquistas eram maioria. O curioso 
é que o número de punks era bem reduzido. Corria 
uma informação (é preciso confirmar) que eles 
tinham organizado um ato em frente ao Teatro 
Municipal. 
Quem estava lá também em peso, eram os meios de 
alienação das massas (TVs, rádios, jornais e revistas), 
sedentos por cenas de violência e sangue. 
Esta manifestação foi convocada por dois "blocos", 
um reformista (CUT, MST e partidos de esquerda) e 
outro anticapitalista (anarquistas, punks, estudantes, 
marxistas independentes, autônomos e ecologistas). 
No meio do "bloco anticapitalista" tinha um grupo 
"semi-reformista" trosko. 
A passeata reformista saiu pela manhã, às 11 horas, 
da praça Oswaldo Cruz, rumo ao consulado dos EUA, 
dentro daquele esquema manjado: carro de som, uma 
"boiada" atrás e muito blábláblá... 
Às 13 horas, a passeata reformista chegou ao prédio 
da Gazeta, neste momento o "bloco anticapitalista" 
tomou a avenida, com faixas, cartazes e fotos 
ampliadas da repressão e das pessoas feridas no ato 
do dia 20 de abril e tudo mais, ficando na frente do 
carro de som. 
Aí já dava para se perceber a diferença dos "blocos". Bandeiras negras na frente da passeata, e as vermelhas da CUT e do MST, atras 
do carro de som. Com seguranças da CUT separando os "blocos". Bicicletas, patins e skates também estavam na cabeça do "bloco 
anticapitalista". Uma bandeira do Brasil pintada de preto, com as palavras caos e escuridão, se destacava. 
Uma faixa anarquista chamava a atenção: "Somos livres e espontâneos, não precisamos de carro de som nem de pastores para nos 
conduzirem como rebanhos. Não aos reformistas!". E outra: "G8- oito império, oito imperadores e milhões de insubmissos. E preciso 
saber diferenciar entre a violência do opressor e a resistência do oprimido". Outra faixa que chamou a atenção pelo inusitado, foi: 
"Por um mundo igual, morte ao capital", e o símbolo da foice e o martelo e o A na bola ao lado. (sic) 
Frases como "ALCAralho com o FMI", "Povo unido governa sem partido", "Autogestão contra a globalização", "Abaixo o capital com 
a greve geral", e outras, foram gritadas na manifestação. _ 
Em frente ao consulado foi queimada uma bandeira americana e pronunciados outros slogans anticapitalistas e antiimperialistas. 
Às 15 horas o ato chegou ao final, com a notícia da morte de um manifestante em Gênova. Moésio Reboucas 
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El, ESCUTA! 
- Dr. JULIO: Viva! Finalmente na normalidade em 
todos os itens, graças a você e a índia de Criciúma 
que, com sua visão de raios-X, dietas, argila, chás, 
cura até câncer. Prometi a ela que você irá 
pesquisá-la juntamente com o Cláudio Paciornik, 
que tal: aceitam? 
- FRANCIS: que tenha recebido a minha carta, 
levada pelo Márcio com os agradecimentos do 
CLÃ pela subversão dentro da fortaleza do 
elitismo. 
- MARCÃO: tô te estranhando: ainda não recebi 
nenhum exemplar da COLETÂNEA BIFE SUJO, 
que é, afinal, minha cria.   " 
- MAINARA: que está distribuindo o CLÃ para 
amigos jornalistas e músicos. Estão adorando o 
jornal. Beijos... e nós adorando o P.S. no envelope. 
- JOACY JAMYS: longa vida para o GRITO PUNK 
em jornal! Mas continue com os gritos em folhetos 
que funcionam e muito. Justamente o que 
queremos são informações adaptadas, 
comentadas, pela internet ou porcarias. Obrigado. 
- MOÉSIO: você é um excelente narrador mas só 
podemos publicar por falta de espaço, a síntese 
da passeata com as bandeiras negras à frente 
contra o G8. 
- RAUL: sentimos falta dos teus artigos já 
comentados por vários leitores. Volte a nos 
escrever, por favor! 
- Zé: emocionado por reconhecer o poeta! Sai 
agora mesmo. Mande outras. 
- Beti: dejxe-nos ver o que você tem:mande. E aí 
vai o CLÃ. 
- Fábio: explique-nos o Nospheratus Zine#7. 
- Lucas: achamos que você tem coisa melhor. 
Envie. 

KAO 

ARTE IMPRESSA 
TRABALHOS GRÁFICOS 

Fone: 3376338 

-^«» 

EME 

Sebo.com.br 
www.fli<l«cbo,tom.bf 

Raridades e Curiosidades 

Um Sebo com um admirável acero de Livros, 
Discos, Mapas, Gravuras e Revistas. 

Preciosidades. 

Livro» U«»<lo. - CD'» . LI»'a 
ua Tiradentes,194 - Centro 

* toriíinopoltí» . SC 
Fora«: aezae-íise-r-» 

«•mail  fol«com<2í>c!ickset>o com br 

O que você não disse 
ao Papa nem à suamãe, 

escreva no CLÃ 
DESTINO 

C. Postal 10149 
Lagoa da Conceição 
Florianópolis (SC) 

CEP:88062-970 
Fone: (48)283-1139 

E-mail: 
angelagsm@aol.com 

Dedicamos este CLÃ ao protesto que leva 
às greves e destas às barricadas, seqüência 
que está abalando as estruturas do poder 
em todo mundo. Então, pergunta-se se, de 
fato, estamos nos limites da insustentável 
situação deste tipo de civilização utilitária 
que, nos aprisiona em seu consumismo e 
no viver das grandes cidades ou necrópoles. 
Apoiar, pesquisar soluções radicais às 
greves citando exemplos do que já acontece 
com os MSTs no Brasil, - a ação mais séria 
e eficiente da nossa história - estimular a 
desobediência civil dos jovens - a começar 
pelos punks - a dos proletários, é dever de 
todo homem consciente! 

EXPERIDENTE: 
Textos: Apa, Thor,   Moésio, Marcão, 
Quaglia, Paulo Matos, Francis, Thais 
Desenho - Hatsi, Luna, 
Composição / Arte final - Angela 
Correspondentes - Todos os leitores que 
nos escrevem 
Internacionais - Garran, Tui, Sansha 
Bernarda,  Nequema,  Boltar,  Ivalu, 
Catuxa, Chiara e o inesquecível Fuzico 
Impressão - Gráfica Agnus 
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GREVE: EFICIÊNCIA E SOLUÇÃO 
Jamais a humanidade viveu, atingiu, sofreu 
tão intensa revolta contra a ordem institucional 
o sistema econômico, a política, a educação, cultura 
Jamais a repetição das manifestações, das greves 
dos confrontos nas ruas povo x polícia 
Jamajs, movimentos internacionais 
tão espontâneos reuniu tanta gente 
a combater frontalmente armas repressivas 
Estaríamos atingindo OS LIMITES INSUSTENTÁVEIS 
da EXPLORAÇÃO, da EXCLUSÃO, da MISÉRIA!? 
E da ineficiência das greves salariais 
e contra o desemprego e do HOMEM COMO MEIO E NÃO COMO FIM!? 
E portanto, gerando movimentos continentais 
com novas propostas e objetivos radicais 
como vem acontecendo na Europa, Davos, Gênova 
realizados por uma juventude adulta privilegiada 
em solidariedade aos países explorados historicamente 
ainda mais agora pela globalização financeira 
e contra o domínio do sentido da tecnologia 
e da produção em série para o consumismo 
Jamais o camponês sem terra e o urbano sem teto 
mostraram tanta eficiência e organização 
invadindo latifúndios, ocupando prédios, repartições 
Terra e moradia são as bases da sobrevivência 
e nps ensinam a agir com eficiência 
PORQUE OS SINDICATOS E SUAS CENTRAIS 
NÃO TOMAM COMO EXEMPLOS OS MSTs 
OBJETIVANDO A OCUPAÇÃO DAS INDÚSTRIAS 
E A TRANSFORMAÇÃO DA TECNOLOGIA ROBÓTICA 
a substituir cada vez mais o homem pela máquina!? 
Pois a oferta de emprego e salário vil 
em crescente redução é proporcional à concentração 
populacional da mão de obra nos centros Industriais 
Por que o proletariado não age contra tais descalabros 
objetivando a OCUPAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO DO SISTEMA 
DE PRODUÇÃO E DA POLÍTICA CONCENTRADORA CAPITALISTA!? 
POR QUE!? SE SOMENTE IMOBILIZANDO A PRODUÇÃO 
AS GREVES SE TORNARIAM EFICIENTES 
E ALCANÇARIAM NÃO SOMENTE A SOLUÇÃO DO PROLETARIADO 
MAS TAMBÉM A SOLUÇÃO SOCIAL E HUMANA! 

A FÓRMULA SECRETA 

Estamos no olho do furacão. As transformações que vêm ocorrendo desde o inicio da década de 90, continuam 
com grande intensidade. O equilíbrio que alguns historiadores consideraram que iria ocorrer, parece estar longe 
de ser atingido. 

Essa história que vivemos hoje tem um capítulo que se passou na antiga Grécia. Alguns historiadores 
consideram que Soi ali que o homem começou a entender o mundo através da razão e não mais do mito. De qualquer 
forma, houve um momento em que essa racionalidade virou um instrumento, uma ferramenta de transformação 
dos objetos e das pessoas. Passamos pelo nazismo na Alemanha, que desenvolveu máquinas para matar pessoas em 
série e pela bomba atômica, que impôs a vitória dos EUA. Daí, chegamos na fórmula secreta da Coca - Cola. Hoje, o 
seu desejado líquido preto é encontrado ao lado de um litro de leite empacotado por uma multinacional. 
Multinacional que paga para o agricultor R$0,30 pelo litro puro e vende 1/10 deste leite, misturado com água, por 
R$ 1,50 no mini-mercado do bairro. 

Foram centenas de anos de acúmulo de conhecimento para controle das coisas e das pessoas. Como é natural, 
há aqueles que não aceitam tal controle e escrevem e gritam. Foram também se acumulando palavras, frases e livros 
de resistência. E muitos dos que não aceitaram, ouviram e leram as palavras de resistência. 

Aprendemos muito nestes anos. Sabemos que para as grandes empresas e os governos que as representam, 
não existe lei que impeça o controle do consumo. Como a Coca - Cola que, na Colômbia, é acusa da de financiar o 
assassinato de líderes grevistas em suas fábricas. É uma fórmula secreta que vai sendo decifrada aos poucos. Mas já 
são milhões de balas de fuzil gastas pelas empresas no controle dos seus mercados. 

Como resistir ao controle da sua vida por estas empresas e governos? 
É preciso continuar lendo, escrevendo e agindo contra o controle secreto das empresas. 
E lembre-se: 
Beba água. 

f¿¿e¿ot, ffa 
07/0t/0t 
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CAMPESINOS 

■? 

A tei-i-3 

Agre4i4a 

Levant? nuvens 

De homens justos 

Em busca 4e pão farto 

E mesas 4e felic¡4a4e 

■**9lb 

WIST :./""'<* , 

Hoje cresce 

¿■■4'^  O gigante 

No covil (\os lobos 

O peito aberto 

Sua única arma 

« 

*it, 
* A força 4a v¡4a 

Em seu coração 

Rompe as amarras 

Da ignorancia 

Do po4er insano 

Da astucia 4eclara4a 

Do absurdo i Do impossível! 

Transforma o mal 

Em momentos 4e luz e 4e justiça 

Marcos Ter re 

Dia 1 de maio 
Local Rodovia Curitiba-Campo Largo, onde foi assassinado o sem- 
terra Antonio Tavares. 
Inauguração do monumento criado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. 

^ötö: Jose  Eugenio 

EJERCICIO LITERARIO 
POLÍTICA... 

.MENTE 
C^rCf^ Qt*^c¿c^ 

NAO VOTEM 

SERA QUE VOCES NAO PERCEBEM 
A FARSA DA DEMOCRACIA, 
A FARSA DA ELEIÇÃO? 
VOCÊS NÃO ASSISTEM NA TV, 
A PROPAGANDA DO VOTO, 
DIZENDO QUE TI/DO COMEÇA AÍ, 
E LOGO EM SEGUIDA, 
A PROPAGANDA DO ÚLTIMO MODELO DE CARRO? 
VOCÊS NÃO PERCEBEM 
OWE TENTAM LAVAR SEWS CEREBROS, 

FAZENDO-LHES ACREDITAR QUE VOCES ESCOLHEM, 
QUE PODEM MUDAR AS COISAS? 
FAZENDO-OS CÚMPLICES? 
NÃO FAÇAM O JOGO DELES. 
FAÇAM-LHES O VAZIO. 
NÃO VOTEM. 

(QUEM  SÃO ELES? 
ALGUNS QUE NÃO SÃO VOCÊS) 

MAS PODERIAM SER.... 
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DIÁRIO DE BORDO III 

Que lugar é este 
Estou no mat- 

ou no horizonte 
que sonho é este 

estou no ar 
no vento 

ou navegando no céu 
é noite agora 

as veias brancas 
flutuam   no negro 

azul 
todos descansam 

e no leme 
tenho vontade de não saber 

para onde ir 
de escrever com estrelas 

pra que saber 
quern sou 

pra que estar 
em algum lugar 

as crianças se confundem        t 
com peixes       «rf 

pássaros 
a TuT (cadela da raça akita) 

parece uma lontra branca 
a Mara faz mosaicos 
todos trabalham 

pescam *i 
vivem no mar     J> 

que vida é esta .   ™ 
não sei 

mas é a nossa agora 
e entre muitos amigos que conhecem 

convivemos 
existimos 

navegando com arte 
jL       | no nosso veleiro Sonho 
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e em Belo Horizonte/MG 

Então, leia a revista 
r       g 

¡ft 
ONSTRITO(SP) 2 MINUTOS DE fiDIOtw 

Sete histórias, 1 
Sete qualidades. 
E você tem sete I 

minutos para I 
conhecer, I 

Reunindo: 
-Ronllíon Freire. I 

-Salomão Jr. I 
-Seto Nlcácio I 

•Joacv Jamyj, f 
-Daniela Splnalfo. 1 

•íromir Araújo. I 

Formato americano.Capa colorida. 36 págs. 

COMO ADQUIRIR?/! 
Envie R$3,00 camuflados dentro do ' 
envelope ou pot carta legtefioaa paro: 

I Joacy Jamys N. Souza 
Caixa Postai 710 - Soo LufuMA 
65001.370 

Para completar «ua 
coleção, temos: 

FVMO 01 « 61 

por 2,00 codal 

JHEPÜHB 
aiSGS^ßJ&SirS^ i***»«, RI LOO 

>ATENÇAO< 
+***ndas, dl-tros, p.5*c>.« • «bW«: 

n matutam * lançam»ntoxpara 
divuluaçüo aratutta.        íf-- 

Entram em contata para dfatnÜ 
o joma» «rm $ua'«K*ad« ©u   -, 
itou btòwi^iHKÍámi>*^rKi>«nÍ 
om urflíno!« do«aq;»pok>t| 

¡'^Aciiumoi troó«-        ■"" 
itüBliunolir, •nlre •m, conu 

" "■  aj,»p*atmeíjt»;tl»d 
' "mha'anarqu" 

„CAIXA POSTAL 710 
»5001.97( - SAO LUIS MAl BRASIL 

ÜHIJM MARCHA 
I%ASSSS3SSP] 
'«as * cornos««» , "f í u"° * c™"™ com 

PM.W«¡v„sa^ ¿™¿«»«> du. vivemos   : 
«Meline« (disc™    Síí»£••■ Mrtiapaçoes «m 

máoàw (la It'mca de mewtuíoX 

OEMAiü-ZZHNOMATRlZCTERM.TURÍSTiCOJK// 

rS^" ^   i ô 
1 6mQu»<lrtDllos _ 
I i^. ■ kit« « un *" CW 

■comoteu 

TP^X-» —"—Up«: 

DIREITO DE RESPOSTA 

Olá a todos 
Recebi um exemplar do acima na 

porta da Biblioteca Pública do Paraná e, no 
geral, gostei. Só lamento o que li em 
"SOMBRA E LUZ", escrito por Alecsander 
Mattos, quando se refere à "falta de público 
de qualidade em Curitiba"... Se não 
compramos seus artigos e poesias, não 
significa que formamos um "público de baixa 
qualidade"!? Mas, sim, esta conseqüência 
tanto pode ser pelo gosto do que está escrito 
quanto pelo dispendio do que não se tem. 
Até que se prove o contrário (quem sabe o 
autor supracitado?): isto é reflexo da 
realidade social hodierna deste público que 
vive na mesmíssima preocupação do autor: 
de "pagar as contas vencidas" e vincendas 
e que TAMBÉM "forram as paredes" de seus 
respectivos lares. 

É da alma humana a sensibilidade, 
a rejeição, a aceitação (etc), portanto, desejo 
que ele (e tantos outros): 
1 - Continue tentando. 

Finalizando, agradeço este direito 
de resposta e faço minhas, as palavras do 
Apa (desta mesma edição): "só nosresta a 
percepção pura e simples que NÃO nos 
desvaloriza e, sim, nos situa na consciência 
do mundo". 
Bianca Ferro 
Curitiba/Pr 
E.T.: Meu objetivo NÃO é a publicação da 
minha resposta, mas a satisfação de poder 
escrever-lhe para que soubesse que NEM 
tudo que se escreve VALE A PENA ser 
publicado. Grata 

m 
133 

PROLE.mm 

ATTAXX 

"-.::      >-               ■      ■   ■■!  ■■■■    : 

trír-  1                 ■■'■-'             ■-= 

tówr 
In Str> Antonio da Monte Vi 

n ■■-::. -dL 
|«M»M t>*¥ cn ■ ti 

■M iMateuO i»m ■« 
IflfMlMQM VJ ■ is 
A DÚ!«UÍ OOi KltCQ* *t IU- 

1 e Hotuonte, MS 30330-??:; 
| ¡:üiMivacis«i«^rKiLnaii.atir 

^'""OlJH ,,,,„. 

CAÍ.1«? a 

REAL CONCRETA 

JOí& Geraldo- L evy 

Procurei te conhecer 
Real concreta , 

Sem    qualquer silhueta 
E política    incorporac¡a . 
Anulei os meus sentidos 

Para não te tornar   pensamento . 
Te conhecer 

Sem indução e interferência • 
E me vi em você 

Tal qual eu não sou . 
Pedi para aquele eu 
Ser como eu sou , 

Para você me conhecer 
Real concreto ! 

Então nos descobrimos , 
Nessa massa   real 

Intangível , 
Corpo e pensamento 

Manifestando-se 
De algum modo ¡ 

Na reprodução da própria vida , 
Ou como trabalho passado , 

"Como sacos de farinha , 
Dormindo , 

Encostados contra as paredes !" 

Adaptação- de^J. Barbou*/ Corrects Meto 
DedCcadoày minhas Crmãy 

Chapecó-, 10/08/2001 

AGRADECEMOS 

Angela e pessoal do CLÃ 
DESTINO 

Em primeiro lugar, 
parabéns, como gostei de ler 
o CLÃ DESTINO! É isso aí, 
moçada, vamos botar a cabeça 
para pensar - fora com o 
obscurantismo e idéias 
retrógradas!! Muito bem! Olha, 
há uns anos atrás, eu fiz um 
poema (eu sou uma poetisa 
frustrada... culpem-me a mim, 
que tenho uma exagerada 
auto-crítica!) que fala 
exatamente o tema desta 
edição. Eu tenho alguma coisa 
escrita, mas nunca publiquei. 

Mas o que eu quero 
mesmo dizer é PARABÉNS, 
MIL FELICIDADES E 
CONTINUEM SEMPRE - 
SACUDAM ESTA MASSA, 
FAÇAM COM QUE AS 
PESSOAS PENSEM! 

Um abraço, bem 
grande, da leitora do Sul. 
P.S.: Vocês têm assinatura? 
Estou interessada. Por favor, 
me contatem para ver como 
podemos fazer, certo? 
Beti 
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Estamos suspendendo O NOVO DEUS até que os leitores se manifestem contra ou a favor. Esta decisão parte 
de uma leitora que "com todo respeito (declarou que o citado romance) é uma merda" e da qual estamos aguar- 
dando urna crítica. 

:Mmmm%t^u-::::M 

POR UM PRIMEIRO DE MAIO DE LUTA ANTICAPITALISTA 
PELO TERCEIRO MILÊNIO LIBERTÁRIO 

0 sistema é o mesmo de sempre: a exploração capitalista leva o trabalhador ao desespero, mantendo- 
o, com a ameaça do facão do desemprego, na defensiva, enquanto avança com sua sanha característica: leva 
o arrocho salarial ao limite - após cortar 40% dos salários, em 94 (quando da implantação do "real"), mantém 
os salários praticamente congelados, só fazendo concessões às categorias que vão à greve de ação direta. 
Agora mesmo assistimos a greve dos Estivadores do Porto de Santos que lutavam para não perder o controle 
sobre as escalas de trabalho, que no processo de privatização dos portos são a pedra fundamental. Luta que 
se reveste na defesa do trabalho! Para nós a questão é que os trabalhadores do porto devem assumir o 
controle total dos portos, bem como a classe trabalhadora deveria se solidarizar aos estivadores e lutar para 
que as fábricas, os bancos, as escolas, etc... para assumir o controle geral da produção através da auto- 
gestão generalizada, lançando a definitiva pá de cal sobre o capitalismo, os capitalistas e sue triste era de 
mentiras e banalização da vida. 

A nossa principal responsabilidade nesse momento da história é a de não deixar cair a bandeira da luta 
anticapitalista! Lançar nas ruas as nossas bandeiras de igualdade e solidariedade na luta contra a opressão: 
NÃO MAIS DEVERES SEM DIREITOS, NÃO MAIS DIREITOS SEM DEVERES! Nos unirmos à luta internacional da 
classe trabalhadora contra a globalização da miséria e da exploração! E essa é uma tarefa que não podemos 
abdicar, deixando que o Estado ou partidos políticos usurpem nosso dia de luta - pois todo o dia é dia de luta! 

Há pouco vimos os "líderes sindicais se sentarem e negociar com o governo o problema do Fundo de 
Garantia": o governo passou a mão e agora diz que não tem com pagar (como se fosse problema nosso, como 
se eles se preocupassem com as nossas contas...). Mas agora eles chegaram num acordo.., para ferrar com o 
povo trabalhador! 

Dessa forma o caixa do FGTS está sempre envolvido com corrupção, não pagamento de direitos e 
falência do sistema de habitação popular (para o qual ele se dizia dirigir). À CLASSE TRABALHADORA NÃO 
INTERESSA O FUNDO DE GARANTIA! O governo que pague tudo o que deve, sem parcelamentos ou descontos 
ou outras embromações... depois: que se extinga o Fundo de Garantia - dividindo-se seu caixa entre os que 
tenham direito - e que se ponha em vigor à legislação anterior que previa estabilidade no emprego. 

Só a AUTO-ORGANIZAÇÃO a partir dos locais de trabalho (oficinas, escolas, escritórios, etc..) e de 
moradia (abarcando os trabalhadores autônomos e os desempregados) em Sindicatos Revolucionários que se 
organizem de forma federativa, garantindo o poder de decisão na mão das assembléias de trabalhadores. Que 
essa organização sindical estenda sua área de ação através da reorganização das Federações Regionais 
(como a FOSP e a FORGS) e nacionalmente através da reorganização da Confederação Operária Brasileira 
(COB). Importante também que se rompam as barreiras nacionais, nessa era de globalização, e que se 
busque uma articulação planetária através duma associação sindical 

Trabalhadores (AIT) que já liderou a luta pela jornada de 40 horas e das históricas lutas do Io de Maio, 
e que são o caminho da vitória — rumo à construção da sociedade socialista libertária e ao fim da dominação 
e da exploração do homem pelo homem. 
@ CONTRA O DESEMPREGO! 

(Contra o Arrocho Salarial) 
@ PELA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO! 

(6 Horas de Jornada Diária 30 Horas de jornada Semanal, SEM REDUÇÃO   SALARIAL) 
@ PELO FIM DO FUNDO DE GARANTIA, 

PELA ESTABILIDADE NO EMPREGO! 
@ PELA REORGANIZAÇÃO DOS SINDICATOS REVOLUCIONÁRIOS, DAS 

FEDERAÇÕES LOCAIS E DA CONFEDERAÇÃO OPERÁRIA BRASILEIRA! 
@ VIVA A COB! 
@VIVA A ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DOS TRABALHADORES! 

Núcleo Pró-Federação Operária de São Paulo (FOSP/COB-AIT) 
Núcleo Pró-Federação Operária do Rio Grande do Sul 
(FORGS/COB-AIT) 
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construtor do mundo dos hom&fts "*»-"" W/Kryocê, 
a quem todas as honras deveriam ser prestadas 
e, no entanto, é o último a ser lembrado 
e tão mal pago pelo humilhante salário 
sofrida aposentadoria, enquanto os patrões 
os governos jogam com os fundos acumulados 
impostos e previdências pagos por você 
operário que faz a história 
pela quantidade humana e o que produz 
Por que você não se organiza 
objetivando a AUTOGESTÃO 
através à DESOBEDIÊNCIA CIVIL!? 
É! Deixe de pagar impostos, previdência 
e que cada grupo fabril recolha para si 
o que entrega para bancos e instituições 
Que você não tem competência administrativa? 
E para que existem profissionais? 
A questão é fiscalizá-los energicamente 
e substitui-los a menor suspeita 
VAMOS! TENTA ! NO COMEÇO É DIFÍCIL 
convencer os demais dos fins radicais 
mas se a coisa pegar seus próprios filhos 
serão capazes de autogerir os recursos 
garantia do prolongamento das greves 
sustentando a você e a sua família na luta 
por certo vitoriosa porque nada é feito 
sem seus braços e mãos cotejadas 
VAMOS HOMEM! ASSUME A A UTOGESTÃO 
COMEÇANDO PELA DESOBEDIÊNCIA CIVIL 
E ENTÃO, SERÁ VOCÊ ALÉM DO CONSTRUTOR 
O TRANSFORMADOR DO MUNDO E O CONDUTOR DIRETO DA HISTÓRIA 
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