
FASCISTAS EM ACAO 

Em Santos (SP), no primeiro sábado de outubro durante a apresentação da 

banda de rock paulista Pin'ups, um bando de nazistóides interromperam o 

show e passaram a gritar palavras de ordem e insultos aos presentes naquele 

local. Além disso jogaram um recipiente com espermas em um dos integrantes 
da banda. 
Também em Santos, um certo "Dindinho"candidatou-se ao cargo de vereador, 

com o slogam "Nacionalismo ou Morte". Inclusive distribuindo panfletos 

explicitamente de caráter fascista em faculdades.O Pessoal de Santos já iniciou 
reuniões para tentar frear esto" onda" débil na Baixada Santista. 

ANA - União Libertária da Baixada Santista - Mov. Anarco Punk (CX. P. 2137, 

CEP 11051-970-Santos/SP ac/Zeca) 

MAP 
0 MAP/SP vem realizando todo sábado na Pç Ramos de Azevedo uma jornada 

intitulada ANARQUIA,ARTE E POESIA, onde os anorco-punks mostram seus 

trabalhos em fanzines, etc. Também estão propondo   um passeio para 

Paranapiacaba quando além do passeio se fará uma limpeza das trilhas e do 

Poço das Moças, também será distribuído material alertando para a importância 

de se manter limpo local além de se colocar placas de caráter educativo. 

OUTROS ESTADOS 

RIO DE JAN El RO, os companheiros do CEL estão lançando uma campanha de 

assinaturas para o "Libera Amore Mio", órgão de informação do Circulo de 

Estudos Libertários e avisam que não querem transformar o informativo numa 

produção comercial, mas manter um trabalho nitidamente ideológico.(CX. P. 
14576, CEP 22412-970, RJ/RJ).0 n8 20 traz um importante texto sobre a 

constituição do CEL, vale a pena ler. 0 ns 19 do "Libera" informa que os 

companheiros de São Luiz/MA, se interessaram em constituir mais um nó na 

rede de informações anarquistas e para tal lançaram o boletim ANARCO! (CX.. 

P. 710, CEP 65001-970, São Luiz/MA). Também informa o lançamento do 

Universotário 1" edição do Movimento Anarco-Universitário/MAU de Poá/RS 

(Rodrigo, Rua Padre Réus, 3297, cep. 91920-001, Cavalhada, Poá/RS). 

FLORIANÓPOLIS/SC, o Libernete n8 9 está demais! Aumentou de tamanho e 

qualidade como sempre surpreende. Traz um texto sobre algumas das várias 

manifestações realizadas por libertários da América e Europa e outros continentes 

que preferiram registrar este 12 de outubro como um dia de protesto "AMÉRICA 

500 ANOS DE GENOCÍDIO"; também traz ume série de informações do Sul e 

um texto muito importante com o título "NÃO CONFUNDA PUNK COM CARECA" 

(CX. P. 5140, CEP 88040-970, Florianópolis/SC). 

CURITIBA/PR, o Via Direta n83 informa sobre a realização da 4' Conferência 

dos núcleos pró-COB/AfTque díscutiua formaçãode associaçãode trabalhadores 

de várias profissões com o objetivo de criar sindicatos (paralelos) alternativos, 

bem como: a realidade sindical brasileira, as novas condições da tecnologia e 

a situação dos trabalhadores. Além disso, a Liga de Trabalhadores 

em Ofícios Váriosde SP e a União Geral dos Trabalhadores declaram uma união 

de esforços. As referidas organizações distanciaram-se há 4 anos. Informa 

também uma série de atividades dos libertários do Paraná, como por exemplo, 

o T ENCONTRO PUNKARANÁ realizado em dezembro. (CX. P. 3395, CEP 

800020-970, Curitiba/PR). 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA- 
Acusamos recebimento dos boletins: Via Direta (Curitiba) n° 1,2 e 3; Libernete 

(Florianópolis) n° 7,8 e 9; Libera Amore Mio (RJ) n817,18,19 e 20; boletim 

informativo do GAP/RJ; Turba Fratus Poá/SP ns 1 e 2; Ação Direta (Salvrr5 i) 

nov/92; BIA (Cuiabá) n813; Boletim Unificado do MAP do Brasil ns2 (Belém/ 

PA); Gentalha, n8 2, (MAP/Brasília); de Guarulhos o Contrainformativo n5 3, 

0 Estudante Autônomo n8l, Bigorna n8 0 e 1, Fenix n81 e 2, recebemos uma 

série de outros jornais e revistas do exterior, bem como uma variedade de 

correspondências individuais que não serão citadas por falta de espaço. 

ENDEREÇOS - 
Nó grupo editor do Libero Geral (CX. P. 56110, CEP 03999-970, SP/SP). 

Agência de Notícias Anarquistas (CX. P. 78, CEP 11500, Cubatão/SP); Coletivo 

Libertário Edgar Leuenroth (CX. P. 1417, CEP 13001-970, Campinas/SP); 

Grupo Experimental (Soma) (Rua Pageú, 139, CEP 04139, SP/SP), União 

Geral dos Trabalhadores (CX. P. 7597, CEP 04139, SP/SP); Mov. Anarco- 

Punk/SP (CX. P. 3204, CEP 01060-970, SP/SP); GAS (CX. P. 117, CEP 07111 - 

970, Guarulhos/SP); J.L (CX. P. 12, CEP 07111-970, Guarulhos/SP); MAP/ 

Brasília (QNN 01 Conj. E C/l 9 - Ceilândia Norte - DF, CEP 72225-010). 
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BOLETIM 24 
PRIMEIRO SEMESTRE -1993 

EDITORIAL 
SQUAT = OCUPAÇÃO 
Jtg - TWÂG = símbolo internacional de ocupação. 
Desde o momento em que a noção de propriedade se instalou na civilização humana que 
a palavra ocupação e o seu método tem sentido de existência. 
Só há cerca de 20 anos é que começa o Movimento Político Autônomo de Ocupação. Na altura 
os estudantes e hippies iniciaram ocupações e começaram a utilizar espaços abandonados 
para as suas atividades, esta primeira onda de contestação teve muita força na Inglaterra, 
Alemanha e Holanda, mas depressa se estendeuà Itália, Espanha e Dinamarca. Em Portugal 
é digno de referenda o movimento de ocupação surgido na seqüência do fim da guerra 
colonial e 25 de abril com a chegada dos retornados. 
Na década de 80 o mov. radicaliza-se, os tempos do Flower Power, da não violência e 
pacifismo acabavam definitivamente com os combates ferozes entre os Squatterse a polícia. 
Neste momento uma onda grande de repressão (principalmente depois que foi fixado o 
horizonte 92 como ano para a união da Europa) sacode os Squats um pouco por todo lado. 
As experiências passadas nos paises onde o Movimento Autônomo se encontra mais bem 
instalado (Alemanha e Holanda) ilustram bem esta escalada de violência estatal que assola 
toda a Europa. Apesar de ser impossível definir o mov. Autônomo, pode-se afirmar que este 
tem raízes na extrema esquerda dos anos 70 e na ação direta e anti-pariamentarismo 
preconizados pelo mov. anarquista. 
Na Holanda, a partir de 1985, estalam autênticas guerras civis todos os anos quando a polícia 
tenta desalojar os Squats. 0 cidadão comum que sempre apoiara o mov. deixa de o fazer 
nesta altura, através da ação caluniosa da imprenssa e do poder persuasor do estado 
democrático. A par desta situação surge uma nova geração de Squatters, mais reformistas 
que procuram acima de tudo obter legalizações, não havendo um seguimento político. Isto 
deve-se ao fatoda questão da habitação na Holanda ser um pouco problemática atualmente. 
Mesmo assim é em Groràngen e Amsterdam que se encontram alguns dos Squats mais 
antigos e mais fortes. 

Na Alemanha a violência atinge o seu auge em 1990 e 1991 com os combates e evacuações 
nos Squats de BeHim. Milhares de policiais mobilizados, para outro tanto de manifestantes 
de Cocktails na mão. No entanto a festo é dos porcos, mais de metade do bairro autônomo 
de Berlim foi evacuado. 

Na Espanha as ocupações sucedem-se e já há muito centros autogeridos com sucesso nas 
principais cidades. Nos países Bascos as ocupações são contínuas e bem sucedidas. 
Da Itália existe uma grande falta de informação.mas sabemos de centros sociais em vários 
pontos da bota. 

Da França destacam-se as ocupações em Lyon e as dos imigrantes magrebinos e do mov. 
anarquista. 

ANA 
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Programação Cultural 
Não deixando de registrar, por sua importância, a palestra de Tereza Ventura, profa. 

de Sociologia e História da Faculdade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, sobre "José 

Oiticica e o Anarquismo", realizada no dia 22 de novembro de 1992, por ter sido a 

última atividade pública no endereço anterior, iniciamos nossa programação cultural 

em nossa nova sede no dia 16 de janeiro de 1993, com as seguintes palestras 

programadas: 

'16-01-93-0$ FANZINES CONTAM UMAHISTÓRIA DOS PUNKS-1982-1984-Antônio 

Carlos de Oliveira, prof., membro do CCS. e da Liga de Trabalhadores em Ofícios 

Vários de São Paulo. 

■•30-01-93 - BUDISMO E ANARQUISMO - Ivan Antônio de Almeida, prof. de Sociologia 

na Universidade Federal de Ouro Preto (MG). Doutorando em Gências Sociais pela 

PUC-SP. 

13-02-93 - A ORGANIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO -Geraldo Ferreira da Silva, ex- 

integrante da Comissão de Fábrica da ASAMA. Atualmente é professor e graduando 

em Física pela PUC-SP. Colaborou em jornais de comissões de fábrica. 

'27-02-93 - 0 MUTUALISMO EM SÃO PAULO - Tânia Regina de Luca, profa. assistente 

do Dep. de História da UNESP- CAMPUS DE ASSIS. Mestre em História Social pela USP. 

Autora dos livros: "0 Sonho do Futuro Assegurado", editora Contexto: "0 Pensamento 

Medieval", editora Ática, em co-autoria com Inez Ignácio. Com a mesma co-autora, 

pela Ática "Documentos do Brasil Colonial". Participou na França, de 1 a 3 de dezembro 

de 92, representando o Brasil, no congresso Internacional Sobre Mutualismo. 

'06-03-93- PROBLEMAS E PERSPECTIVAS DO ANARQUISMO NA ATUALIDADE- Antônio 

Carlos de Oliveira. 

LIVROS 
Comunicamos que o companheiro Edgar Rodrigues lançou os livros: "Quem Tem Medo 

do Anarquismo?"e "A Nova Aurora Libertária" (1945-1948), ambos importantes por 

resgatarem a história de um movimento social que apesar de fortíssimo foi relegado 

ao esquecimento por aqueles que querem negar-lhe o seu direito a história. Os livros 

foram editados pela Achiamé, em 1992. 

CURTAS 
*~0 CENTRO DE CULTURA SOCIAL informa que estará funcionando provisoriamente na 

Rua Rubino de Oliveira, n? 73, sala 01. Solicitamos que toda correspondência seja 

enviada para nossa caixa postal 10512, cep. 03097 - SP/SP. 

^SELOS - Agradecemos aos que responderam ao nosso apelo quanto aos selos e 

conforme publicamos anteriormente só continuará a receber o boletim quem enviar 

selos no valor de primeira postagem. 

> A COMISSÃO que organiza 0 ARQUIVO PUNK solicita que continuem a enviar material 

relacionado ao movimento e comunica que vem recebendo importantes contribuições 
de punks por todo o Brasil. 

^O CURSO DE ESPERANTO está sendo reorganizado, assim convidamos todos os 

interessados a comparecerem a uma reunião dia 13 de fevereiro, às 13:30HS para 
trocarmos idéias sobre o curso. 

>" AASS0CIAÇÁ0 PAULISTA DE ESPERANTO, Rua Faustolo, 124, cep. 05041, SP/SP, esta 

organizando o 295 CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPERANTO que se realizará na 

Universidade Mackenzie, de 12 a 17 de julho, o tema é MANIFESTAÇÕES DO HOMEM 
RELATIVAS AO ESPERANTO. 

>■ CAMPANHA PRÓ-SEDEPRÓPRIA-Em plena campanha financeira em prolda aquisição 

da sede própria reiteramos o apelo, é muito importante, que todos os que efetuarem 

depósitos na conta do CCS.: BRADESCO, Agência 054, Conta n8100.410-7, nos 

informem por carta para a Caixa Postal 10.512 - CEP 03097-970 - SÃO PAULO ou 

pelo telefone (011) 264-3286 c/ Jaime, para que possamos emitir os recibos e fazer 

o correspondente registro no LIVRO DE OURO da campanha. Temos vários depósitos 

consideráveis sem que saibamos de quem são. A sede que ora ocupamos é em caráter 

provisório. E para atender a necessidade da continuidade sem interrupções de nossas 

atividades. Solicitamos que nos enviem toda correspondência para nossa caixa 
postal. 

'"CHURRASCO PRÓ-SEDE PRÓPRIA informamos que o Churrasco, outrora divulgado no 

boletim LIBERO GERAL foi levado a efeito, alcançando todas as expectativas 

desejadas. Tal evento trouxe como lucro o equivalente à 1.000.000,00 sendo 

remetido para o CCS., como solidariedade à sua árdua campanha pela Sede Própria. 

Devido a tais êxitos e experiências adquiridas com este primeiro evento, abrem-se 

muitas outras portas para futuras iniciativas nesse sentido. Assim informamos que 

estamos organizando uma feijoada, com alternativas para os vegetarianos, para o 

dia 21 de março. Os interessados devem entrar em contato com o CCS. 

>-N01 °~ SÁBADO DO MÊS faremos reuniões no CCS. para avaliarmos a campanha bem 

como darmos os devidos encaminhamentos a mesma, assim os interessados em 

colaborar estão desde já convidados. As reuniões começarão sempre as 15 horas. 

'"O BOLETIM DO CCS. devido a uma série de problemas e dificuldades não esta 
conseguindo sair com a regularidade desejada; sem fazer nenhuma promessa 

estamos tentando solucionar o problema e comunicamos que dentro do possível ele 

sairá bimestralmente e para que sua peridiocidade seja reduzida é importante que 

você que o recebe contribua não só com selos e dinheiro mas também com textos, 
críticas e sugestões. 

** LANÇAMENTO - Dia 30 de outubro, na Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes, 

em Santos (SP), o companheiro Flávio Calazans promoveu o lançamento do seu livro 

"Propaganda Subliminar Multimídia", da Summus Editorial. 0 livro fala das mensagens 

subliminares e é sobretudo um alerta à consciência a respeito destas formas de 

dominação que permeiam todos os meios de comunicação de massa e todas as formas 
de circulação da informação. 

LIBERO GEEAL 
Devido aos elevados custos de impressão e expedição, o boletim Libero Geral 

não será mais publicado, mas sairá como uma coluna no boletim do CCS. para 

mantê-los informados das atividades dos libertários de SP e do Brasil. ' 

Para melhor coordenar as ações dos vários grupos libertários de São Paulo, 

estaremos realizando reuniões todo 18 sábado do mês, no C.C.S., às 15 horas, 

para discutirmos nossas atividades no ano de 1993. Assim ficam convidados os 

anarquistas e simpatizantes. Unidos somos mais fortes! 

A reunião realizada em 9 de janeiro no CCS. que contou com a presença de 

companheiros de São Paulo, Guarulhos, Cubatão e Campinas, deliberou por 

lançar uma campanha contra a novela chamada "representatividade "que será 

mais um episódio circense realizado neste país quando poderemos escolher 

entre sermos explorados num regime presidencialista, parlamentarista ou 

monarquista.Estamos convocando uma manifestação para o dia 3 de abril na 

Pç Ramos de Azevedo à partir das 11 horas da manhã.Compareçam, sua 

presença é importante, lembre-se ninguém luta por você. 

A POUPA QUE MA! 

Companheiros! Mais uma vez fomos vítimas da ação fascista da Polícia Militar 

do Estado de São Paulo. A 23 de outubro de 92, fomos arbitrariamente presos 

e espancados dentro da 28DP. Tal repressão teve caráter inteiramente vingativo, 

pois nossos agressores lembravam a todo momento a manifestação do dia 7 de 

setembro, levada à efeito por nós. Doravante, informamos que já estamos 

preparando os devidos documentos para denunciar este falo, enfatizando a 

prática assombrosa dessa polícia.Diante da nazificação dos meios de repressão 

social, desencadearemos, também uma campanha contra esta instituição. 

MAP/SP 

OUTROS 500: "PARTE lm 

Foi realizado no dia 12 de outubro, 92, o evento OUTROS 500: Parte II, 

organizado por diversos grupos e indivíduos, no intuito de se contrapor à 

propaganda enganosa e burguesa do 5" Centenário do Descobrimento da 

América. Iniciandocom uma concentração, em protesto, em frente ao monumento 

Borba Gato, seguindo com uma passeata até a casa de cultura de Santo Amaro, 

onde o ato teve fecho com um grande show de bandas. Tal manifestação atraiu 

muitas pessoas, os punks caracterizaram bem devido ao seu visual; apenas 

ficou a desejar a propaganda. Experiência para a próxima! MAP/SP 
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