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Devido ao sucesso do DIA MCIONAL DE HJÃ? 
çôes e AGITAÇÃO  , achamos que seria le - 
gal realizar novo evento do tipo: os gru - 
pos num mesmo dia fariam pixáções Anárqui 
cas em várias cidades de todo paisi 
Propomos que seja realizada em outuoro 
rasque haja tempo viável para articular a 
ação. Seria necessário marcarmos o dia e 
eixo das pixáções - seria legal ter umas^ 

três palavras de»ordem unificadas nacional 
m9ntel.' • 
Assim propomos que se ágilize 2 
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tos-qua Ä1 da Sé. Das 18 
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' foj  totalmente picada./¿jg 
repercussão foi grande mostrando 

fgrande massa de carneiros paulistas 
I nem todos  t£m s?m<rue de barata. 

A|Joie o Coletivo 
K-7 de uma hora    ao vivo* 
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APOCALIPSE TTAO ¿»6/8/87 
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Com esse poder' 
S o que se pode esperar^ 
0 aue vamos fazer?j 
Nos vamos lutar 
Anarouisando o SistemaT 
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