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INDEPENDENTE

0 Movimento Sindical está vi
vendo um ano de definições.Sur
giu a CGT da união dos comunis^
tas .pelegos e até fascistas "
financiados pela CIA para sal
var a Conclat. A CUT abandona"

@ÇA
DIRETA
AÇÃO DIRETA é um boletim do
Núcleo de Apoio AIT Brasil.
CP 10512 - CEP 03097 - SP

uma pratica de luta e parece
caminhar para a omissão
nas
principais greves para não se
tornar antipática após o pacotao e assim evitar de prejudicar_seus dirigentes que tem am
biçces eleitorais na constituTn
te que querem participar.
Os anos de ditadura nos leva
ram a algumas ações comuns com
os setores do dito sindicalismo combativo,embora reconhece^
sernos que a luta por liberdade
democrática era muito pouco.Po
is bem,nao_caiu os mecanismosda repressão e esses setores pa
recém ter se alinhado aos inimT
gos de ontem em troca de poucas"
concessões.
Nesse 19 de Maio nao estaremos nas praças puDlicas com eles
pois o que farão c q-erer-.enganar os trabalhadores com promes
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atos independentes em memoria a
os mártires de Chicago - todos
anarquistas - na luta pela red£
çao da jornada de trabalho.
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TRAGA SEU GRITO DE REVOLTA CON
TRA A EXPLORAÇÃO;
CONTRA 0 REF0RMISM0
POR 6 HORAS DE TRABALHO em 5 DIAS
OTEIS (para acabar o desemorego)
POR SINDICATOS LIVRES E DE LUTA
VIVA 0 19 DE MAIO CLASSISTA E
LIBERTARIO
VEJA NOSSA PROGRAMAÇÃO NA Pg.8
PARTICIPE
_
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Tem sido grande a repercussão da reorganização da corren
te Anarco-sindicalista norteada pelos principios da Associação Internacional dos Trabalhadores, a primeira organização
sindical internacional onde militaran! Proudhon ,Marx ,Bakunin
e que dissolvida no fim do século passado, se reconstruiu na
Espanha apartir de 1.922.
Partidaria da Ação Di reta e do Sindicalismo revoluciona
rio a AIT expressa em seus princípios o pensamento libertário
rumo a um socialismo auto gerido, numa sociedade de livres e
iguais sem governo e sem patrões.
Abrimos as páginas do Ação Direta para iniciar um Debate
sobre a Liberdade Sindical e a necessidade de os trabalhadores,
fazerem da mesma forma que fizeram com a AIT, reconstruir seus
instrumentos de luta, desprezando os partidos,os reformistas
e buscando os caminhos da REVOLUÇÃO SOCIAL.

CORRESPONDÊNCIA
INTERNACIONAL
Recebemos um importante convite
dos companheiros da WSA - grupo
anarco-sindicalista americano,
para participarmos de uma Confe
rência Internacional que aconte
cera em Chicago.
A-Conferência está sendo promovida pe]o IWW com o apoio da A.
I.T. e é um dos muitos atos que
se registrarão, em todo o mundo
em que os libertários rememorarão a luta dos Mártires de Chica
go.
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A derrotâ i£o/a<£&
A Greve dos Metroviãrios que
por tres dias paralizou o Metrô
de São Paulo foi um dos mais im
portantes acontecimentos recen
tes.

# * ê

VIOLENCIA NO CAMPO
Os trabalhadores da cida
de,mui tos de origem campor
nesa estao mal informados
sobre o que anda acontecen
do com nossos irmãos traba
lhadores rurais.Eles lutam
pelos seus direitos e são
cruelmente reprimidos pela
policia e pelos jagunços a
serviço dos grandes proprie
tirios.
Ha uma escalada de violên^
cia.Em 1981 foram assassin^
dos 12 companheiros ;30 em "~
1.982; 48 4m 83 e 116
em
1.984.Não hã dados oficiais
para 85 e 86 mas o massacre
continua.
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A razão da greve era simples,
pois a empresa acotovelada no
Pacote do Governo,encontrou con
diçoes de tirar dos trabalhadores os 26% de reposição das per
das salariais conquistadas em
novembro^
A reação foi a paralização ,
que embora bem sucedida foi der
rotada.0 governo capitalizou o
c.lima de União Nacional para
jogar o povo contra os grevistas,atra vés da imprensa e da te
levi são.
Nojjltimo boletim Ação Direta ja denunciávamos isso e,não
bastasse_a traição dos'reformis^ *
tas em nao preparar a reação ao
arrocho, esses mesmos setores
embutidos da direção da CUT e
CGT apoiados pelos políticos ,
reafirmaram sua posição de alia
dos do Governo,deixando os METRO
VIÄRI0S no isolamento sem prestar
qualquer solidariedade.
Vale lembrar que embora a di
retoria do Sindicato seja filTa
da â CGT (contrária a Greves co£
tra o Governo) não foi possível
impedir a Greve,daí haver algu
ma coisa estranha em terem fica
do isolados os trabalhadores.
Enquanto isso, o Governo ja
editou tres novas tabelas de pre
ços,nao age contra o mercado ne
gro e dã mostras que teremos RF
CESSÃO.
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líticas surgem duas Centra
is Sindicais,ambas mantendo
o velho modelo de sindicalismo atrelado.

A IMPORTANCIA

Abrimos o espaço de
nossa página central pa_
ra um debate sobre a au
tonomia e liberdade S\n_
dica! que deverá ter se
guimento nos próximos
números.

0 IMPOSTO SINDICAL
PRECISA ACABAR
0 cordão umbilical do
atrelamento está no IMPOSTO SINDICAL, um rou
bo que o Governo faz er^
cima de todo trabalhador
obrigando-o a dar UM DIA
DE SERVIÇO para sustentar a MAQUINA SINDICAL.
Ninguém controla esse
dinheiro já que nos Sin. dicatos do Governo nem
5% do proletariado é sin
dicalizado,sõ se assoej^
ando para ter benefícios
assistenciais.
Reconstruir Sindicatos
de LUTA não é entrar para
esses APARELHOS do Gover
no na ilusão de mudá-los.
Trata-se de caminhar na
construção de outros Sin
POR ONDE CAMINHAR?
dicatos LIVRES^efetiva mente.E isso não é diviA partir de 1.978 os tra
dir é unir varias catego
balhadores começaram a derias para lutar unidas no
monstrar que iam sair das
Sindicato que realmente
rédeas do Sindicato Ofi ei
nao possa ser controlado
al,fazendo greves espontj
pelo aliado dos patrões
neas.
que nem é o Governo.
Novamente o mito do Pàr_
tido influi como uma op çao de se acabar com a ex
ploração pela via política. Nasce o PT antes de os
Trabalhadores terem sua Cen
trai Sindical e ai o Parti_
do volta' a usar o Sindica
to como sua CORREIA DE TRA
NSMISSÄ0. Por questões po-

LIVRE

Quando Edgard Leuenro
th,um dos maiores organi
zadores de Sindicatos nõ
inicio do século demonstrava-se surpreso ao ver
Sindicatos grandes a par
do Estado Novo,dizia quê
"Esses grandes_Sindicatos
com enormes predios com
guichês que separam os o
perãrios dos funcionários e Diretores,cresceram
no fundo como repartições
públicas mas não com o
espirito do verdadeiro
Sindicato" começamos a
nos perguntar como i um
SINDICATO .VERDADEIRO?
A importância de ser li
vre não se resume numa sT
tuaçao individual.Precisa
mos ser livres coletivamên
te porque so os livres são
realmente donos de seu des
tino.
—

Desde 1930 os Sindicatos
nao sao mais livres.Sao 56
anos de Sindicatos controlados pelo Ministério do
Trabalho.Em relação aosJOO
anos de lutas por redução
da jornada de trabalho ,o
que se conquistou nesse pe
ríodo sem liberdade sindir
cal?

U5

Quando Getulio Vargas
tornou-se Residente da
República e depois DITA
DOR aproveitou-se da sT
tuaçao política da época
para criar Leis Sociais
criando a CLT com as con
quistas dos Sindicatos
livres que ele com a po
ITcia destruiu.
E bom que se diga que o
movimento forte do sindi

10
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calismo ocorreu de 1900
a 1930 principalmente pe
Ia influência dos ANARCÜ
SINDICALISTAS defensores
do principio 'da Associação Internacional dos Tra
balhadores.
^Aliados ã repressão po_
lítica os Comunistas,que
nao tinham o controle do
Movimento,trabalharam pa_
ra destruir os antigos
Sindicatos de Luta e come
çaram a criar outros Sin
dicatos aceitos pelo Gover
no. Tudo por uma Luta de
Poder e pelo Poder os Par
tidos não tem a menor é~
tica.
AÇÃO DIRETA
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0 Núcleo de Apoio A.I.T. Brasil acaba de editar um ca
derno com os Estatutos da Associação Internacional dos Traba
lhadores,incluindo os principios do Anarcosindicalismo.
A edição é bastante oportuna pois possibilita aos tra
balhadores tomarem conhecimento dessa ALTERNATIVA de luta do
povo explorado contra o capitalismo através de organismos in
dependentes contrário a Partidos e a Governos.
0 Caderno está a venda na sede do Centro de Cultura
Social, Rua Rubino de Oliveira,85 - 29 andar - Bras, no valor
de Cz$ 10,00 cada.

-fO**** 1.° de Maio
Toda manifestação cultural deve ser apartidan a j)orem nao
apolítica,expressando situações,condições e oppiões.
Dentro de um contexto político social e econômico ,o 19 de
Maio não significa só uma luta de classes ,mas toda uma man^
festação de liberdade buscando uma modificação nasociedade.
A A.I.T. propõe-se nao sõ a realizar manifestações ou Congressos, mas também chama os poetas,músicos,livres-pensadores para ocupar o Teatro MAJOR DI0G0 no dia 2 de Maio, a par
tir das 19 horas para o ESPAÇO ABERTO DA CULTURA NO 19 de Maio.
No dia 19 de Maio, realizaremos a apresentação da peça de
Pietro Gori pelo Grupo Anarcho's e um ato solene também no Tea
tro Major Diogo. Participe.
Maiores informações na sede do Centro de Cultura Social,Rua
Rubino de Oliveira, 85 - 29 andar - Bras.
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PACOTÁO
A Nova República parece mesmo o Cometa HaTley,falaram tan
to dela mas ninguém viu. Nesses pouco mais de 30 dias de PA
C0TÄ0 a gente já começa a ver mais claramente o que o AÇA3~
DIRETA jã denunciava no número anterior.
0 Mercado Negro ta aT,a faltajje produtos tabelados tã evi
dente, ameaça-se a recessão e jã se vê os GREVISTAS sendo a_
cusados de prejudicar o Governo quando lutam por reposição
salarial,como foi com os metroviãrios.
Antes o Governo dizia que a alta do custo de vida era de
culpa da alta do petróleo. Isso,na época que o petróleo esta
va 30 dólares o barril. Agora o Barril está 8 dolares. DaT u
ma questão: em vez do Governo fazer congelamento,deveria ter
reduzido os preços em pelo menos 3 vezes.
E_bom lembrar que o Brasil nesses 20 anos saltou da 509 po
siçao para o 89 lugar na Economia mundial. Enquanto isso no£
sa miséria também aumentou.

BOMBRIL DEMITE 300

GREVES EM MARÇO

No dia 21/3 a Bombril demi
Aqui em São Paulo, além
tiu 300 de seus 3500 operários
dos metroviários, tivemos uma
alegando dificuldades econômi
série de greves que -como a
cas,em função do pacote.
dos metroviários - se carao;
"Os supermecados não querem
terizaram pelo isolamento e
pagar o preço de fábrica e nós
espontaneidade dos operários.
não podemos vender abaixo do
Foram os químicos da IMBRA,
custo,"-disse Francisco Alge
S marceneiros da ACIL, os me
diretor da Bombril.
talúrgicos da ALIPERTI,
Como previamos no n? O ¡
0nS,H0KDA e PIRELLI.
querem que a gente pague
^^Vltoque
podemos observar:
o pato, de cara com desempre
•
■
—
""^trabalhadores
tem disgo em massa e depois com
i^gr'
posição
de
luta,
mas
os
sindi_
cassez de produtos
- oque le^ta tos^ e_as centrais sindicais
va a aumento de preços, seja ^\f 'S
estão preocupados
oficialmente ou através de\^ .
com alguma
MERCADO HEGRO. ,"
E isso não é s6 com a Bomoutra coisa.
dar um jeitoí
i
brill Temos que
Eo jeito é se organizar para
AÇÃO DIRETA
assumir
o cc role.
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PROGRAMAÇÃO DO
19 DE MAIO CLASSISTA E
LIBERTARIO
25/04 a 15/05 -Exposição de
lüü anos de imprensa operaria na luta pela redução da
Jornada de Trabalho. Na sede do Centro de Cultura So
ciai (R.Rubino de Oliveira,
85-29and. Bras)
19de Maio - Apresentação da
Peça de Pietro Gori.pelo
grupo ANARCHO'S de Teatro e
realização de ATO solene
a_
pós a peça. No TEATRO MAJOR
DI0G0,(Rua Major Diogo,548Bixiga -S.P.)
2 de Maio - Espaço aberto pa_
ra a Cultura com música,poe
sia, teatro ,etc... a partis
das 1* noras no MAJOR DIOGO.
Paralelamente realizaremos na
i .se.de do Centro de Cultura Social
o Congresso Anarco-sindicalista
que entre outras coisas áeverà
fundar oficialmente.a Seção da
AIT Brasil.
ASSINE 0 AÇÃO DIRtTA E CONTRIBUA COM OS LIBERTARIOS
En.vie um cheque
para
nosso endereço,
Caixa Postal 10.512 - CEP 03097 - Sao Paulo -SP
no valor mínimo de Cz$ 50,00 e receba por seis meses
nossa publicação.
Junto ao Cheque envie essa "ficha preenchida
NOME

Prof issao_
Endereço
Nos lhe envi'aremos comprovante 'de recebimento
Ação ~D1 reta
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