
Finalmente, em dezembro de 92 recebeu o seu 
indulto. Ainda, não podemos deixar de registrar com 
agrado o apoio ativo dos companheiros do Rio 
(GAJO) e, principalmente, dos combativos jovens 
Anarco-Punks de São Paulo, pela iniciativa de 
colherem mais de 1000 assinaturas Pró-Libertação do 
companheiro Gerardo. 
DEU NA FOLHA DE S. PAULO - Um advogado de Milão 
enviou ao presidente norte-americano, Bill Clinton, o 
pedido de que reabilite os anarquistas Nicola Sacco e 
Bartolomeo Vanzeti, executados na cadeira elétrica 
nos EUA em 1927, após um controvertido processo. O 
Estado de Massachusetts concluiu em 1977 que eles 
eram inocentes das acusações. 
TENTATIVA DE FUGA DO PRESO ANARQUISTA BORIS 
DUMONT - No dia 17 de janeiro deste ano, Boris 
DumontO, junto a dois companheiros de prisão 
tentaram uma fuga através de um buraco feito em 
sua cela, no presídio de segurança máxima de Verviers 
(Bégica). 
A tentativa de escapar foi abordada três horas antes 
devido à caguetagem de um dos implicados. Boris 
sofreu como primeira conseqüência, dois dias em 
celas de isolamento e a supressão de comunicação, 
além de forte controle. Por outro lado o delator da 
fuga foi transferido a outra prisão, desconhecida, para 
evitar represálias. Para contactat Boris Dumont:Prisão 
de Verviers-81, Chaussée D'heusy-4800 
Verviers-BÉGICA. 
(*) Boris Dumont, de 28 anos, foi preso em setembro de 
85 e condenado a 18 anos de prisão, sob acusação 
de roubo a mão armada, posse ilegal de armas e de 
um livro editado pelo serviço secreto do exército 
belga, onde explica como usar explosivos para 
demolição de prédios públicos, pontes, etc. Nunca foi 
membro de organização concreta, mas mantém 
contato com a maioria dos grupos autônomos e 
anarquistas da Bélgica. Também tem contato com 
presos políticos franceses, belgas e de outros países. 

ANA 

O UTROS (N OS) E STA D OS 

Recebemos o boletim do CEL, Libera Amore Mio n° 

22, que traz o lançamento da Campanha Contra 

a   Pena   de  Morte,  inclusive  os  companheiros 

lançaram um adesivo que pode ser  pedido pelo 

correio, no boletim ne 23 saiu um texto sobre o 

plebiscito onde os companheiros propunham 

GOVERNO ALGUM - VOTE NULO, NÃO SUSTENTE 

PARASITAS, já o n° 24 traz um texto sobre a 

atuação da PM no estado do Rio de Janeiro. Cx 

Postal 14576, cep 22412-970, Rio de Janeiro/RJ. 

Recebemos o n« 05 do Via Direta de Curitiba que 

traz informações das atividades dos libertários 

daquele estado, entre estas, manifestações, 

entrevistas, arquivo, encontro. Cx Postal 3395, 

cep 80020-970 - Curitiba/PR. Recebemos o 

Libemete n<? 10 que traz textos diversos incluindo 

sobre a Rede Libertária, apelo aos companheiros 

para um esquema de assinaturas para amenizar 

os problemas de despezas do boletim. Cx Postal 

5140,      cep      88040-970 Florianópolis/SC. 

Recebemos o boletim n9 02 do CCL ( Centro de 

Cultura Libertária) de Belém do Pará, que fala da 

reabertura do CCL e das atividades que os 

companheiros vem desenvolvendo na região. Cx 

Postal 1206-970 - Belém/PA. Está sendo 

organizado o CANTO LIBERTÁRIO, um arquivo 

sobre o anarquismo, quem quiser colaborar deve 

enviar material para Av. Dom Antônio s/n , cep 

1819800-000 CEDRAN, Assis/São Paulo. Servirão de 

documentação e apoio a pesquisa. 

ENDEREÇOS 

Nó/SP grupo editor do Libero Geral (Cx. P. 56110 Cep. 
03999-970 SP/SP); Agência de Notícias Anarquistas 
(ANA) (Cx. P.78, Cep. 11500-970, Cubatão/SP); 
Coletivo Edgar Leuenroth (CLEL) (Cx. P 1417, Cep. 
13001-970, Campinas/SP); Grupo Experimental Soma 
(Rua Pageú, 139, Cep. 04139, SP/SP); Movimento 
Anarco-Punk (Cx. P. 3204, Cep. 01060-970, SP/SP); 
Coletivo Anarco-Feminista (CAF) (Cx. P 117, Cep. 
07111-970, Guarulhos/SP); Juventude Libertária de 
São Paulo (Cx. P. 12, Cep. 07111-970, Guarulhos/SP); 
União Geral dos Trabalhadores (Cx. P. 7597, Cep, 
04139-970, SP/SP). 

Centro de 
Cultura Social 

Correspondência'porá Caixo Postol 10.512 
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EDI TO RI AL 

Por causa de uma série de dificuldades não foi 
possível lançar o boletim do bimestre passado 
(abril/maio e junho). Estamos tentando superar 
essas dificuldades, sem promessas vamos tentar 
não atrasar o próximo. 
A violência vem aumentando significativamente, 
ela se manifesta das mais diferentes formas e nos 
mais diversos setores dessa nossa sociedade 
capitalista,autoritária, hierárquica, predatória, 
competitiva, discriminatória,etc. Para conhecer 
melhor essa questão estamos tentando organizar 
um ciclo sobre violência para os meses de agosto 
e setembro, Uma dessas violências é a forma 
como vem sendo transformada a produção para 
tornar a indústria, agricultura, etc, mais 
competitiva no mercado internacional. Estão 
introduzindo uma série de novas tecnologias e 
formas mais racionais de processo produtivo, que 
vem substituindo o trabalhador, que está sendo 
demitido em massa. A crescente concentração 
da riquesa e o desemprego vem acentuando as 
desigualdades sociais e aumentando a miséria e 
suas conseqüências. Para conhecer melhor esse 
fenômeno estamos tentando organizar um ciclo 
sobre tecnologia para outubro e novembro, 
Agradecemos aos que tem colaborado para 
manter a obra do CCS, é graças a esse trabalho 
coletivo e solidário que conseguimos vencer 
muitos obstáculos. 

PR O GRAMA CA O C U LTV R AM 
Apesar de não ter saído o boletim do bimestre anterior 
gostaríamos de registrar as seguintes palestras: 
20/03 - Europa na Atualidade - Pedro Rueda, militante 
da CNT/Espanhola e participante ativo da experiência 
anarquista no processo revolucionário espanhol. 
27/03 - A pedagogia de Celestin Freinet - Osmar 
Portugal, membro do CCS e do núcleo Freinet do 
estado de SP. 
17/04 - O Movimento Sindical Atual - Geraldo P. da 
Silva, Prof. e graduando em física pela PUC/SP 
Colaborou em jornais e comissões de fábrica como a 
da Azama. 

cm 10     1 unesp^ Cedap Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa 

22      23      24      25     26     27      2í 29     30      31 



24/04 - Anarcossindicalismo no seu Desenvolvimento 
Histórico - José Carlos O. Morei membro do CCS do 
LTOV/SP, metalúrgico, graduado em física e filosofia. 
08/05       -       Problemas       e       Perspectivas       de 
Anarcossindicalismo - Antônio Carlos de Oliveira, Prof., 
graduando em história pela PUC/SP, membro do CCS 
e da LTOV/SP. 
22/05  -  Movimento  Anarquista   na   França  -  Gilles 
Carron, membro da Federação Anarquista Francesa. 
29/05 - Drogas uma Proposição que Não Será Aceita - 
Antônio Carlos de Oliveira. 
05/06 - Reunião do Nó. 
19/06 - Somaterapia Anarquista: síntese - João da 
Mata, somaterapeuta, graduando em medicina. 
26/06    -    A    Questão    do    Aborto    e    Uso    de 
Anticoncepcionais - CAF (Coletivo Anarco Feminista). 
03/07 - Reunião do Nó. 
17/07  - Estaremos no 29ç Congresso  Brasileiro  de 
Esperanto,   o   tema   é   Manifestações   do   Homem 
relativas ao Esperanto, maiores informações escreva 
para Associação Paulista de Esperanto, Rua Faustolo. 
124, cep. 05041 - São Paulo - SP. 
24/07 - Amostra de Vídeo - "Sacco e Vanzeti". 
31/07 - Sinopse do MAP em Relação ao Movimente 
Anarquista - MAP (Movimento Anarco Punk). 
07/08 - Manifestação Antimilitarista, informações nc 
CCS. 
14/08 - Reunião do Nó. 
21/08 - Da Escola Real para a Escola Ideal - Antônio 
Carlos de Oliveira, graduando em história pela PUC/SP. 
Prof. e membro do CCS. 

CURTAS 

O     CCS     -     informa     que     está     funcionando 
provisoriamente na Rua Rubino de Oliveira, 73 - sala 
01,   Solicitamos   que   toda   correspondência   seje 
endereçada para nossa caixa postal   10512, cep 
03097-970, São Paulo - SP. 
SELOS - Agradecemos aos que respondem ao nosso 
apelo   quanto   aos   selos   e   informamos   que   se 
continuará a recebê-lo quem enviar selo no valor de 
primeira postagem. 
ESPERANTO - O curso de esperanto do CCS começot 
no dia 15/05 às 14:30hs, os interessados entrem em 
contato. 
ARQUIVO PUNK - A comissão que organiza o arquive 
agradece, aos que tem colaborado e solicita que 
continuem a enviar mais material. 
ASSEMBLÉIA DO CCS - Realizada em 14/03 deliberou 
entre outros por uma nova Comissão Administrativa 
pela ampliação  do   quadro de sócios efetivos. Foi 

organizada uma comissão específica para a 
Campanha Pró Sede Própria, que se encarregará de 
coordenar as atividades referentes a campanha. Os 
interessados em colaborar devem entrar em contato 
com a comissão aos sábados no CCS. A conta 
bancária do CCS é Bradesco, ag. 054,conta n^ 
100.410-7, em nome do CCS. Solicitamos que nos 
avisem para que possamos enviar recibo e fazer os 
devidos registros. Todo l9 sábado do mês daremos 
informe sobre a situação da campanha, os 
interessados devem comparecer às 15 horas. 
BIBLIOTECA - Foi escolhida uma nova comissão de 
biblioteca que informa, que desde abril a biblioteca 
está fechada para empréstimos, só funcionará para 
devoluções, isto porque a biblioteca está sendo 
reorganizada. 
FEIJOADA - Dia 21/03 realizamos uma feijoada em 
Ribeirão Pires para a Campanha Pró Sede Própria do 
CCS, conseguimos levantar aproximadamente 
2.600.000,00, sendo que cada convite foi vendido a 
80 mil cruzeiros. Gostaríamos de registrar a presença 
dos companheiros da cidade de Assis que viajaram 
1.200 Km naquele dia. Foi um dia muito agradável 
apesar de todo o trabalho e do retorno financeiro ter 
ficado abaixo das expectativas. 

LIBERO GERAL 
Órgão de divulgação do Nó (Núcleo de 
Correspondência de SP). Correspondência para caixa 
postal 56110, cep 03999-970 - São Paulo - SP. 

NOTAS - Gostaríamos de lembrar aos demais 
companheiros libertários de São Paulo, que o 
federalismo é também um dos princípios básicos para 
o anarquismo, assim solicitamos que na medida do 
possível os companheiros compareçam ao CCS na 
reunião (todo l9 sábado do mês às 15 hs) ou entrem 
em contato por carta ou telefone. 
08/03 Dia Internacional da Mulher - que contou com a 
participação dos grupos, Juventude Libertária, 
Movimento Anarco-Punk, Centro de Cultura Social, do 
recém formado Coletivo Anarco-Feminista (CAF) e do 
Traça.   Foi   realizado   uma   performance  teatral de 

caráter libertário nas escadarias do Teatro Municipal 
quando também foi distribuído uma série de materiais 
de propaganda. 
26/03 - MAP/SP realizou um ato de protesto em frente 
a Woodstock, loja e produtora de disGos que ia realizar 
uma sessão de autógrafos da banda inglesa Exploited 
que tem ligações com grupos racistas/facistas da 
extrema direita e que conta com um contigente de 
skinheads. O ato não foi concluído pois houve tumulto 
por parte de pseudos skins presentes. 
03/04 - Não caia nessa farsa o plebiscito é uma 
trapaça! Nesse dia as 11 horas o movimento 
anarquista de SP realizou uma manifestação na Pça 
Ramos de Azevedo. Estiveram presentes vários grupos 
e indivíduos, apesar disso avaliamos que a mesma 
ficou muito abaixo do esperado, mas foi uma 
experiência extremamente importante. 
04/04 - reunião do Nó. 
01/05 - ]° de Maio - Compareceram a pça da Sé 
vários grupos de SP, entre esses o CCS, LTOV/SP, 
TRAÇA, CAF, MAP, JL, COB, CL, e vários indivíduos. 
Foram distribuídos jornais históricos como A Lanterna, A 
Plebe, O Libertário, Ação Direta, bem como uma série 
de materiais. Ficou uma proposta: que esses grupos 
tentem se organizar mais coletivamente para as 
próximas vezes. Unidos somos mais fortes. 
02/05 - Reunião do Nó. Só compareceram 05 pessoas, 
todas do CCS. 
Reunião as reuniões do Núcleo de correspondência 
de SP acontecem todo V sábado do mês, com início 
às 15 hs. 
Informamos que devido a mudança na Tesouraria, a 
conta bancária do Nó/SP passa a ser 311826-6, Banco 
do Brasil, ag. 00183 em nome de Cláudio de Oliveira. 
Apoio - A Agência de Notícias Anarquistas informa 
que graças as constantes pressões de companheiros 
anarquistas em campanha internacional, foram soltos 
os 4 companheiros nigerianos; Umdeba Chuks, Garba 
Audu, Kingsley Etione e James Ndubuisi, presos nos 
cárceres do governo militar do general Ibraim 
Badangida. Para receber material sobre o caso é só 
entrar em contato com a ANA. 
BOA NOTÍCIA - Desde o mês de janeiro de 93, o preso 
anarquista Gerardo Casanova Ferre está em 
liberdade. Gerardo foi detido por queimar uma 
bandeira espanhola em 1983 e condenado a seis anos 
de cárcere. Ingressou na prisão em agosto de 1991 e 
passou para o regime aberto em novembro de 92. 
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