
"Lo   de 
»» 

Hã exatamente 100 anos 
atrás.os trabalhadores de 
Chicago,nos EUA,travavam 
uma serie de lutas por 
melhorias- redução da jor 
nada de trabalho para 8 
horas por diajliberdade de 
organização e manifestação 
além de aumento salarial. 
Em coerência com o princT 

pio fundamental da Associa_ 
çao Internacional dos Tra_ 
balhadores (AIT) eles esta_ 
vam organizados em Sindica 
tos de Luta,pois a "emancT 
pação dos trabalhadores 
sõ pode ser obra dos pró 
prios traba2hadores".DacTa 
a intransigencia patronal e 
a escalada repressiva da po_ 
liei a,os trabalhadores vão 
5 greve e convocam uma grãn 
de manifestação pública oa_ 
ra 19 de Maio. 
A Policia proíbe a manifes_ 
tação,porém os trabalhado 
res não recuam e aos milFa 
res realizam a manifestação. 
A partir daT a repressão 
recrudesce e dois dias de 
pois,durante uma reunião 
dos trabalhadores de uma ma 
dei reira,a pol Teia da empre 
sa atira contra os traba!ha 
dores matando 6 e ferindo 
mais de 50. Os operérios co£ 
vocam nova manifestação pa 
ra o dia 4,essa permitida pe 
Ia policia chegou a contar 
com a presença do Prefeito 
Cart Harri son.Terminada a 
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manifestação,quando as ultj_ 
mas pessoas se__retiravams a 
policia intervém brutalmente 
contra o povo.  Nesse momento 
um petardo cruza o espaço 
explodindo entre soldados,ma_ 
tando um e ferindo mais de 
200. 
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Editorial 

Dando encaminhamento as reuniões que resultaram na fun 
dação do Núcleo de Apoio AIT Brasil, realizado proposital 
mente em 7 de setembro de 1.985 (Somos internacionalistas 
e não respeitamos datas de ode ao nacionalismo), trazemos 
aos trabalhadores, através do BOLETIM AÇÃO DIRETA, aa in 
formações, crTticas e posições dos Anarcosindicalistas." 

Nossa primeira edição ê modesta e sua elaboração foi 
feita pelos próprios trabalhadores que militam no Núcleo. 
Divulgar o anarco-sindicalismo e a AIT e sua principal 
proposta. Criar uma Corrente anarco-sindicalista forte ê 
seu maior objetivo. 

A retomada da pratica anarco-sindicalista no ano em que 
se comemora os 100 anos de 19 de Maio é um dado importante 

Unidos façamos, dessa luta afinal, 
Uma terra sem AMOS 

A INTERNACIONAL 

CORRESPONDÊNCIA   INTERNACIONAL 
CNT 
A Confederação Nacional do Tra_ 
balho da Espanha está agora nF 
ma ampla campanha para recuper¥r 
seu PATRIMONIO SINDICAL ACUMULA 
DO,tomado dos trabalhadores pe 
Ia Ditadura franquista. 

Trata-se de Sedes,Terrenos, Ar_ 
quivos_histõricos.Parte desse 
patrimônio o Governo de FELIPE 
GONZALEZ doou Ä UGT (Socialis- 
ta) e ã CC00 (Comunista. A CNT 
real proprietária é a única en 
tidade sindical nacional obrigai 
da a pagar aluguel de Sedes. ~" 

Coisas da Democracia Socialis- 
ta que beneficiam a burguesia. 

AUSTRALIA 

0 Libertan'en Workers prepara 
uma série de atos de comemora 
ção ao 19 de Maio em Melbour- 
ne 

EUA 

Nos EUA surge mais um grupo a 
narco-sindicalista, o WSA (ATT 
anca dos Trabalhadores Solida- 
rios) que se desliga do IWW. 
Os companheiros enviaram sua 
solidariedade ã implantação da 
AIT no Brasil. 
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NOTAS- BRASIL 

JORNADAS LIBERTARIAS EM SC 

Realizou-se no final de fe_ 
vereiro ,com grande sucesso, 
as las JORNADAS LIBERTARIAS 
em Florianópolis. 
Sobre a questão da ORGANI- 
ZAÇÃO DOS TRABALHADORES,Joi 
proposta a formação de Ñu - 
cieos COB-AIT como forma de 
retomar a Confederação crta 
da pelo 19 Congresso Opera- 
rio e nitidamente liberta - 
ria. 

BANCÁRIOS 

Está circulando entre os Ban 
cirios de S.P. o boletim LU " 
TA DIRETA. 
Os companheiros desse coleti^ 

vo estão nos ajudando na orga^ 
nização da AIT. Bancários in- 
teressados poderão escrever ™ 
nos que enviaremos material. 

~-s 

mussel 

TRABALHADOR LIBERTARIO 

SE VOCE OU SEUS COMPANHEIROS 
QUEREM INFORMAR-SE OU INTE 
GRAR-SE A AIT, 
ESCREVA E VAMOS NOS UNIR. 

MARITMOS 

Contrariando a Tese de que o Pa 
cotão eliminou o clima para GRF 
VES, os trabalhadores Maritmos- 

deram uma demonstração de força 
parando todos os portos. 
"Obtiveram vitorias. 

CMTC 

Os trabalhadores da CMTC con 
seguiram impor uma importan^" 
te derrota ao ALCAIDE JÂNIO. 
Realizaram varias paralizaçoes 
parciais e a GERAL sõ não se 
realizou porque o Prefeito vol 
tou atrás na contratação de tra 
balhadores para 6 horas ,mas 
com salários mais baixos. 

PERSEGUIÇÃO NA USP. 

Quando ,no final do ano passa 
do mudou a reitoria da USP, dT 
ziam que seria, respeitada a AU 
TONOMIA UNIVERSITARIA. Vieram" 
demissões e perseguições polí- 
ticas. 
Entre os perseguidos estava o 

companheiro RENATO CA. Fi 
çho da QUÍMICA. 
Em razoes de pressões contra 

essas e outra injustiças (Ul- 
trapassa de 50 as demissões ) 
a USP formou uma Comissão tjue 
vai re^er os casos e devera li 
berar um relatório a respeito. 
Renato foi "cassado" por sua 

postura libertária; onde está 
a LIBERTADE DE EXPRESSÃO .DE- 
MOCRACIA E AUTONOMIA que tan- 
to falam os intelectuais da 
USP? 
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O governo acaba de baj_ 
xarum novo pacote econo 
mico.Para nos,anarcosiñ~ 
dicalistas nenhuma novT 
dade já que reformas mo 
netãrias são comuns quan_ 
do o capitalismo enfren- 

ta crises. 

0 IMPACTO e a busca de 
sesperada de apoio popu 
lar para as medidas 30 
PACOTE,são alguns dos 
ingredientes dessa sala_ 
da de difícil digestão. 

0 Regime Militar cum 
priu seu papel ao dire- 
cionar a economia - em 
seu governo- para o for^ 
talecimento do Mercado- 

Financeiro. 

A mudança de fachada 
no poder, o que se ape- 
lidou de NOVA REPÖB.LICA 
tenta cumprir agora uma 
outra tarefa que é a de 
garantir a viabilização 
do Brasil enquanto PO 
TENCIA CAPITALISTA. 

A_Inf1 ação,produto do 
próprio capitalismo, es_ 
tava agora minando a es 
truturaxiessa estratégia 

Talvez seja cedo para 
avaliarmos com precisão 
os reais efeitos do PA 
COTE sobre a classe tra 
balhadora.,mas a proibi 
çao dos trabalhadores 
reivindicarem REPOSIÇÃO 
SALARIAL, uma fictícia 

m% RULHADO 
NO 

PACOTE 
ESCALA MÖVEL; o CLIMA 
DE INSEGURANÇA se o pa 
cote der errado,a cria 
çao de um SEGURO DESEM- 
PREGO para amenizar os 
conflitos de uma futura 
recessão, jâ dão o tom. 

TEMOS ORGANIZAÇÕES DE 
MASSA,MAS A MASSA NÃO 
ESTA ORGANIZADA. 

0 Pacote pegou quase «to 
dos de surpresa,mas pre 
cisamos analisar isso - 

0 Governo vinha discu - 
tindo ha tempos com a eu 
pula do Sindicalismo OfT 
ciai (CÜ7,C0NCLAT e Fedi 
rações) o Pacto Social. 

E inaceitável a postura 
dessas lideranças que de 
monstram certa perplexi- 
dade,razão que alegam pa_ 
ra não ter havido sérias 
reações a ele. Ora sabe- 
mos que as lideranças es_ 
tão diariamente com o Go 
verno e na cúpula do PT7 
hã ate parentes de Minis 
tros. — 

Essas lideranças sabiam 
que alguma coisa ia acon_ 
tecer e efetivamente as 
informações ficaram res_ 
tritas as cúpulas,o que 
deixou a base de mãos a_ 
tadas. Esse controle das 
negociações por cúpulas 
é uma das razões de nossa 
oposição ao Sindicato 3 
nico, verti cal e corporaín. 
vista. 

QUAL SERIA OUTRO CAMI 
NHO A SEGUIR? 

0 Governo não temeu as 
ameaças discursivas das 
lideranças que ameaçavam 
com movimentos de massa, 
se tivéssemos mais arro_ 
cho. 

Para que as lideranças 
reagissem com coragem,e_ 
ra preciso assumir uma 
postura anti-reformista. 
Era preciso que ao ver 
o quadro que se desenha_ 
va,deflagrar um proces- 
so de ALERTA e DEBATE na 
sociedade, como foi fej 
to antes do Colegio El ei 
toral. 

Não mexeram nisso porque 
qualquer reação colocaria 
em risco a DEMOCRACIA e 
sendo candi datos,esses - 
sindicalistas poderiam 
ver suas ambições pessoais 
prejudicadas. 

Mais uma vez na Historia 
fica provada a tVaição do 
REFORMISMO iludidos em na 
da fazer agora,para respon. 
der ao Sistema nas Eleiço 
es da Constituinte. 

Nesse aspecto pecaram a 
CUT, PT, Pcs, etc... 

PREVISÕES E'PROPOSTAS 

Se por um lado temos 
Partidos controlando Cen_ 
trais Sindicais e Centra_ 
is controlando cúpulas , 
por outro temos confian- 
ça na espontaneidade da 
Massa que ao_se dar con_ 
ta da inoperancia desses 
setores provocará a erup 
ção de Movimentos que 
não mais canalizem suas 
aspirações pelos meios 
dessa política burguesa. 

0 Pacote trouxe uma no 
va relação no interior . 
da burguesia o que gera- 
rá conflitos pela hegemo 
nia do controle do proces_ 
so. Abre-se maior possi- 
bilidade de entrada de ca 
pitais estrangeiros. 

Surgirá um MERCADO NEGRO. 

0 Clima de União Nacio - 
nal,bem próximo do Fascis_ 
mo precisará ser sempre a_ 
limentado, abrindo a bre- 
cha para a revolta , hoje 
canalizada contra o remar 

cador, ser amanhã direcicT 
nada ao Grevista ou ao 
contestador. 

Limpa-se a imagem dos uis1_ 
os de repressão colocando 
para o povo__que a Policia 
Federal esta a seu favor , 
sem que tenha sido elimina 
do o aparelho repressivo , 
isso pode ser azeitado no_ 
vãmente contra o POVO. 

Haverá no inicio um aque 
cimento do Mercado interno 
e,como não hã_MELHORIA NO - 
SALARIO poderá haver - no 
futuro - mais oferta que 
procura, aT nova recessão. 

Como o povo nao construiu 
mecanismos fortes de con - 
trole dos preços e da pro 
dução, sua condição de FIS~ 
CAL DO GOVERNO poderá cair 
no vazio logo.r--—r  ~~ T Cont. pg .b 
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Propostas 

Torna-se urgente os traba_ 
lhadores criarem rnecanis - 
mos de auto-defesa,livres 
dos partidos e do governo, 
intransigentes na luta con 
tra o capitalismo com SI1T 
DICATOS LIVRES e UNIÕES DF 
PRODUTORES para 

- assumirem as fabricas que 
fecharem na recessão; 
- assumir as terras e cole 
tivizã-las contra a propo?- 
ta de uma REFORMA AGRARIA - 
que divide a terra e só 
cria mais_produtores que 1 
solados são mais fracos,fa 
zendo a REVOLUÇÃO AGRARIA. 

Quanto a constituinte não 
podemos ter ilusões.Os tra_ 
balhadores que por ventura 
elegerem-se virarão DEPUTA 
DOS e se acomodarão. 

Queremos redução da JORNA 
DA DE TRABALHO, sem redu - 
ção no salário, nao para 
duvidosas 40 horas,mas pa_ 
ra seis horas diárias em 
5 dias úteis.Isso sim, eli_ 
mina DESEMPREGO. 

A SAIDA 

A crise capitalista é in 
ternacional (Pacote iguaT 
ao nosso teve em Israel , 
Argentina,etc...)A respos 
ta dos oprimidos é também 
sua união internacional 
em organismos apartidarl- 
os que adotem a prática 
da AÇÃO DIRETA. 

Os bens sociais não podem 
ser propriedade de ninguém 
pois fomos nós que os cons 
truTmos tudo e tudo é nosr 

so. Devemos rumar ao SÓCIA 
LISMO LIVRE,construindo iJ 
ma sociedade sem governos, 
sem burocratas, onde a DEMO 
CRACIA seja a Democracia ~ 
das ASSEMBLÉIAS DE PRODUTO 
RES. 

| com essa proposta que, 
nós libertarios nos unimos 
Ä AIT (Associação Interna- 
cional dos Trabalhadores), 
em defesa de um SINDICALIS 
MO VERDADEIRO, revoluciona 
rio e CLASSISTA. 

Nao apoiamos e nem respei 
tamos qualquer pacote ou 
medida que visa a salvação 
do capitalismo por que não 
nos interessa esse regime. 

N0CLE0 DE APOIO AIT-Brasil 
CP. 10.512 
CEP 03097 
S.Paulo 

6 

unesp^ Cedap Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 

aculdade de Ciências e Letras de As 14      15      16 



ESCOLHA SEU CONGRESSO 

No dia 8 de fevereiro começa o ano do Tigre. 

Dizem os chineses ser este um ano de extremos,de defini 
çdes. E,tal vez seja isso que vai caracterizar 1986. 

Depois de um ano de frustração nacional com a tal de NOVA 
REPUBLICA que tem de dizer para que veio. C nesse contexto 
se lança o Pacote Econômico que congela os salarios pela me 
dia e os preços pelo pico,Com isso o Governo criou o clima" 
propicio para a, discussão do PACTO SOCIAL tendo como pano de 
fundo a própria Assembléia Nacional Constituinte.Nem é preciso 
dizer que quem vai pagar o psto do pacto e o trabalhador. 

Mas vamos ver isso; 
- em agosto a CUT,que ate o final de 85 se mostrava radicalmen 
te contra o PACTO e que a gartir do inicio de fevereiro ja" se 
mostrava disposto a negocia-lo como um ACORDO NACIONAL, real i 
za seu III Congresso, Dominada pelo PT e em pleno ano de ele! 
çoes, deverá ser instrumentalizada para atender seus fins elêi 
torais. 0 Congresso devera ser no Rio com o apoio daquele Go " 
verno, ~ 

,- em março a Conclat - que sempre apoiou o PACTO SOCIAL e que 
ultimamente se yé* mais. enfraquecida, ã* esquerda pelo fortaleci 
mento da CUT e 8 direita pelo surgimento da USI,real iza seu " 
II Congresso,dessa vez para reabrir a CGT e com tradição vir a 
combater a CUT. Al tajubêm o ano eleitoral marcara as brigas. 

419 deJfeÍQ CLASSISTA E LIBERTARIO - 0 Núcleo da AIT no Bra 
sil esta convocando todos os companheiros sindicalistas revõlu 
donarlos para seu primeiro Congresso.Nesse as eleições e os ~ 
partidos na'o terão vez e a discussão se concentrará na organi 
zação de um POLO revolucionário dentro do Movimento Sindical- 

estirar alguns passos concretos e unificados para o próximo pe 
nodo. - 
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1?   de   Maio   (Continuação) 

A policia prende imedia_ 
tamente dezenas de ativi£ 
tas e por fim-num processo 
forjado- com objetivo claro 
de golpear a organização pro 
letaria e sem provas condena 
sete intemacionalistas,to 
dos eles anarquistas.(SPIES, 
FISCHER,LING,PARSONS,  ENGEL, 
SCHUAB e FIELDEN) Desde en 
tao todo 19 de Maio é dedTca 
do pelos trabalhadores  ,em 
memória aos mártires de Chi 
cago,H luta internacional  cfa 
classe.  E em 1986,apesar de 
toda repressão e da historic 
grafia e propaganda oficial- 
que tenta transformar o 19 
de Maio em dia de Festa - 
completamos 100 anos de lu 
tas pela redução da Jornada 
de Trabalho. 

100 ANOS DE  19 DE MAIO DE  LUTA 

Nós,ativistas do Núcleo de 
Apoio AIT Brasil ,dispostos a 
manter acesa a chama da luta do 
proletariado,vimos a público 
convidar todo o povo trabalha 
dor para mais um 19 de Maio 
Classista e Libertario. 

Não vamos deixar que os Parti_ 
dos Políticos,os Sindicatos pe 
legos e reformistas,se apode 
rarem de nosso dia de luta para 
fazerem suas campanhas eleito 
rais pela constituinte ou 
governança. 

Os trabalhadores criam toda 
riqueza e vivem na miséria. 

Nesse 19 de Maio realizaremos 
nosso I  CONGRESSO SINDICALISTA- 
REVOLUCIONARIO caminhando^rumo 
ao socialismo autogestionario- 
pelo qual  nossos companheiros   . 
da Polonia,Espanha »Bolívia, 
Japão e tantos outros vem lu_ 
tando. 
VIVA 0 19 DE MAIO - Dia de Lu 
ta dos Trabalhadores  ! 

ASSINE .0   AÇÃO   DIRETA   E   CONTRIBUA   COM   OS   LIBERTARIOS 
Envie   um   cheque     para     nosso   endereço, 
Caixa   Postal   10.512   -   CEP   03097   -  São   Paulo   -   SP 
no   valor  mínimo  de   Cz$   50,00   e   receba   por   seis  meses 
nossa   publicação. 
Junto  ao  Cheque  envie  essa   ficha   preenchida 

NOME  

Profissão  

Endereço    

Nos   lhe   enviaremos   comprovante   de   recebimento. 

Ação   Direta 
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