[Devido a pequena presença de
[mulheres nos meios Alternati
Ivos fizemos as sequintes per
jguntas ã Paula Prata do zini"
[Absurdo.
1) Porque no meio
Libertário há + homens q mulheres (raridade) se os 2 têm
Io mesmo acesso ao material ?
[Paula P.-Eu acho que isso se
[deve a sociedade machista em
Ique vivemos.Nos mulheres, so
jmos criadas desde pequena a~~
Iser cuidadosa,educada,meiga,
[submissa,trabalhar p/ o lar
|e dentro dele,o qual é seguIro e tranqüilo.Sair a rua é
coisa de garoto,o qual cresce sabendo q um dia terá que
[sair pra trabalhar. A educaIção é diferente. Ou Seja, a
[mulher n ê preparada pra ser
[independente,pensar por
si
só, querer lutar por igualda
de de direito,pois desde pe[quena aprende a viver p/ os
outros(submissão),como p/ os
filhos,marido e familia. Mas
hoje em dia, bem aos poucos,
[estamos sentindo q isso está
[mudando.
2) Se existe a
Xuxa* p/ as mulheres se espejlharem, há o Rambo p/ os Homens, mesmo assim a vaidade
feminina é maior, apesar da
tentação ser a mesma,o q você acha ? Paula P.- De repente essa resposta vai cair
no mesmo assunto,q é^o machi
smo.As mulheres têm q ser bo
nitas,magras(Sem barriga !)7
sensuais,simpáticas,etc,e os
homens têm q ser durões (em
todos sentidos) , fortes,indes_
trutíveis, fodões l '. Isso ê o
q chamamos em comunicação de
I Indústria Cultural.
FIM

????????????? 3RASIL????????????? "
Não precisamos olhar para outros paises para enchergar as pio
res atrocidades do mundo, pois, e
Ias existem aqui mesmo no brasil,
um pais que tem a propaganda turística de ser maravilhoso,
na
verdade é o pior. É bom para quem
tem muito dinheiro, ai sim todos
os lugares do mundo abrem as portas para voce.B
■ SÓ para se fazer uma breve com
paração atual, podemos comparar o
massacre da china com as mortes
dos sem terra que invadem fazendas e são mortos e expulsos a tiros por pistoleiros contratados p
elos proprietários, que sao facis
tas e arbitrários ( e os jornais
não divulgam.nada); E para comple
tar estes proprietários sao na ma
ioria deles politícos profissiona
is.
Aqui não há guerra, de exerci
tos não, mas existe a guerra da
fome, da miséria, dos que não con
seguem arrumar emprego, e acabam
passando fome, e se armam para en
frentar esta fome, é todos serão
seus inimigos, não importando cia
Não temos guetos como na afri|ca 'do sul, mas temos favelas aos
milhares, em quase todas as peri-,
1 ferias de cidades muitos se agloImeram construindo ali seu 'abrigo,
1 em terrenos abandonados. E para
finalizar, sem querer aumentar na
da, estamos cheios da corrupção e
sem vergonhice destes pdlíticos e
es-sujos

CADA ÜM DE NÓS É UMA SEMENTE I
DE MUDANÇA.Afirmo isto c/ cej
rteza, pq olhando os fatos ql
acontecem em nosso dia a dial
,nõs somos uma proposta
dei
mudança. Pq estou dizendo is]
to ? Estou dizendo isto
pql
muitos n acreditam em nós ei
isto as vezes nos enfraquecei
,aqueles q n tem tanta convij
cção se rendem ao sistema pcl
r muito pouco.E p/ aqueles ql
já têm convicção disto
( dei
sermos uma proposta de mudanl
ça) espero q a matéria os dei
mais convicção e certeza eml
seus atos.Analisando a fundoj
o título e buscando de todasl
as formas os fatos q o confij
rmam;podemos começar por nósj
mesmos q adotamos uma postu-l
ra diante de tudo isto, nosl
vestindo diferente, pensando!
diferente e o + importante ai
gindo diferente,nos separan-l
do do restante das pessoas ql
estão bitoladas,massifiçadas!
por vários fatores de alienai
ção usados contra o povo.N ei
stamos só,pois as cartas, dei
todo o Brasil é prova concrej
ta disto.E a cada dia aumentam os endereços e o n9
dei
cartas interessadas em trocai
r idéias,receber matérias, ei
outros... Isto n é sonho, êl
real,viável,querer viver beml
,em paz,s/ guerras,fome,misê|
ria,sem poluição nem bombas
nucleares, q n servem j»/ na-j
da a n ser a destruição
dei
todosnós^j
Nll^GUEMDOMUNDO), DEVE ALGO A V0-|
CE. VOCÊ DEVE TUDO A VOCÊ, NÃO ESPE
RE PELOS OUTROS, VÁ ATRAS DE
SUAS|
CONVICÇÕES.
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í/

rUDR ê uma associação de La
Jtifundiãrios/Burgueses
i
[defendem seus interesses .
lEssa organisação ê acusada
de matar CHICO MENDES e mu
litos outros(sem terra),toldos pessoas que lutavam pe
]la divisão + justa e neces
jsãria ao povo faminto. Nesr
[sa entidade não há nenhum
Ipequeno agricultor,pois só
los proprietários de latifu
índios,que desda época colo
Inial no Dominio da Cana-dê
l-açucar,fazem pressões aõ
|governo,dominando-o e a su
la^economia. Como todo rico
Jsõ pensam em si mesmos
e
Icomo diz o dito popular :
|"Quanto + tem + quer",cus[te^o que custar,vidas de i
iContlnua no verso
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_|Continuaçáoi_
Inocentes e/ou a depredação!
Ido meio ambiente. Por in-l
1 crivei que pareça seu pre-j
|sidente(R Caiado) se candi!
[datou ã presidência da re-j
|pública,e declarou na TV"qj
|ê a favor da Reforma Agrã-j
ria, justa e s/ violência'.'
Demagogia pura,será q Q po
vo acreditará?!?!?:???. \??1
jAchei demais a matéria sobre
a DETURPAÇÃO(CC n93, do Piixote e Subúrbio 0)que os mei
os de divulgação de
grande
massa fazem em relação ao Mo
vimento Punk.Até nos quadrinhos americanos eles fazem i
sso.Um exemplo ê a mini-séri
e LEGENDS da DC comics(EUA),
publicada aqui no Brasil na
mini-série LENDAS,pela Ed. A|
bril.Bem,na edição de n93,na
página 4,começa a HQ do nojento "Besouro Azul(Blue Betlee),onde' mostra ele como u]
ma cara de raiva dizendo:"Se
quiserem encrenca cambada dei
*PUNK...falem comigo"/daí um
deles diz:"Sai fora, Besouro
Isso n ê da sua conta.-Errado, palhaço! Livrar pessoas de
caras como você ê exatamente
o meu negócio'.'/E vai seguindo... Daí o Besouro fala:"Larj
guem essa senhora...e talvez
eu deixe vocês sairem daqui
inteiros!" *(na HQ,tã em negrito) -ah,ê-diz um "PUNK'.'Daí
num quadrinho, mostra os 3 a
tivando uns canivetes, c/ um
deles eizendo:"Pena q a gente n possa dizer o mesmo de
você!"-Pensam q s homens porl
causa dessas armas?-diz o Be
souro Azul,gritando,feito di
tador.-Eu vou dar cabo de vo |
cês c/ as mãos nas costas!

diz ele. 0 argumentista Len
Weim é um verdadeiro colabo-l
rador do Sistema,pois pô uml
Punk dizendo:-Eu vou te fatij
ar,palhaço! Olha sinceramen^j
te,o preconceito é tanto,q oj
pessoal que le essas revistai
s(os adolecentes), a primei-l
ra coisa que vão pensar quanj
Ido yirem um Punk s nestas
[besteiras q esses quadrinhos]
[americanos mostram. Não só o|
[quadrinho, a TV,os jornais
[os mauditos programas de rá-|
Idio calhordas,os filmes Es-[
[trangeiros,livros,etc. 0 qual
Idrinho nacional_ê consciente!
|sem discriminação,é sofrido.
jeito ê fazer,
da mesma|
[forma que vocês fazem_em re-|
Ilação aos Leigos que n sabem|
Io q é ser Punk, Abrir os o-l
jlhos dos Alienados pela HQE.f
*DANIELHDR
P.A.- RS
iBanda DELINQÜENTES-"
A nova]
■formação da banda já está co
[mpletando 1 ano,o q n deixa
Ide ser 1 triunfo,já q a mai-l
loria das bandas de Belém aca
Ibam po isso.A formação é:GÍl
Ison(Guita),Gerson(Batera,Jai
Ime Catarro(Berro)e Sandro(Ba
lixo).Com ela já participamos]
Ide + ou - 10 apresentações
[protestos,entre elas:Nuclear|
lp'ra q ?(6 de agosto),Rock I
],Independência ou Morte, no
iLapinha e etc...Sempre dando
[bastante papos p/ tentar con
[scientizar os de fora do Mov
|FOí com essa formação também
|q agitamos a demo " Infecto
iHumano" o qual traz sons novos, velhos e muita Revolta contida. Mas n nos limitamos
lã som tantamos e lutamos por]

'causas boas e ideais idem.
[Contatos:Av. Assis de Vasconl
fcelos 869/202 (comércio) Be[lém PA cep 66020
A LIGA DE DEFESA DO AMBIENTE E SAUDEI
(LIDAS) ê uma entidade criada a dol;i|
anos, e tem como principal atividade]
a Assessoria, Estudos e pesquisas na|
área da Saúde do trabalho.
Como o|
companheiro deve saber o nosso pais]
é considerado como campeão
mundial|
em acidentes e mortes no trabalho.
Para se ter uma idéia da
gravidade]
do problema, tivemos era 1987 de acorj
do co» dados oficiais, 1.065.912 acl|
dentes de trabalho, 6.382
doenças]
registradas como profissionais
ei
5.233 mortes em decorrência do tra-l
balho. Este é apenas um dos
lado;;]
deste quadro. Nas estatísticas oficil
ais nao esta registrado o sofrimento!
que os trabalhadores Brasileiros veml
passando^ Podemos comparar nossa si-|
tuação, ã que os trabalhadores Europeus viviam no século XVIII. Em uma|
pesquisa realizada entre os metalúrgicos de SP, foi constatado que 60%j
desta categoria,tem perdas auditivas|
devido ao barulho das fábricas.
As
condições de conforto e higiene, são|
das piores. Não tem sanitários suficientes, não existe água potável naj
maioria das empresas e embora exista uma ampla Legisraçáo regulamentanl
do o trabalho podemos dizer com cerr
teza de que nenhuma empresa em todo]
pais cumpre esta legislação em
sua]
totalidade. O requinte da explora-|
çao chega a tal ponto que em muitas]
empresas é manipulados produtos qui-J
micos que fatalmente provoca moléstij
as gravíssimas ã saúde humana.Muitos]
'destes produtos, provoca as chamadas doenças teratogênicas, que além|
de causar seqüelas para o operário ,[
condena as futuras gerações ã mesma]
sorte.
Esta selvageria sempre foi]
explicada pelo fato do Brasil ser uml
jpaís subdesenvolvido, e que precisai
.produzir a qualquer custo para se de|
jsenvolver. Mas se para o desenvolvimento necessitar de tantas atrocida-|
Ides, achamos que é um preço muito ai|
jto para os trabalhadores pagarem. SÕ
[que os fatos provam que este argumenj
jto além de irracional, é mentiroso
jpois nossa economia é considerada a I
189 do mundo, e o Brasil é um dos mai|
lores exportadores de grãos. Para onIde esta indo toda esta riquesa? Com|
Itoda certeza, não esta sendo dividiIda com a população Brasileira,
comol
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Iprova dados do Erafa
( Estado Maior
Idas Forças Armadas ) onde diz que dei
|um total de 410 mil jovens aprovados|
[para o Serviço militar no ano de 83,
147% sofriam de nanismo, subnutrição,!
(deficiência dentária, etc...
|Neste sentido, a Lidas vem desenvoll
[vendo um trabalho junto aos trabalhai
[dores no sentido de divulgar esta si|
Ituaçao, bem como assessora-los na airea técnica para que estes
saibam j
[dos riscos que estão correndo nos Io
leais de trabalho, e coeso evitar esItes riscos. Maiores informações eslicreva para Lidas Cx. postal :
30154
' SP - SP cep. 01051

[FALSOS NACIONALISTAS: Algumas pesso
[as mal informadas, inseguras, iludi_
[das e inconscientes estão entrando
Ina deles. Afinal o que e o nacionalismo? Na minha opinião é lutar pa
[ra melhorar as condições de vida no
[seu pais de origem, para isso se u[nindo com todas as pessoas com
o
[mesmo interesse, independente de re
ligião, partido, ideologia, cor, se_
xo,... É fazer sacrifícios e
tudo
que esteja ao alcance pelo seu pais
e seu povo, não visando nada em tro
ca por isso. Esses falsos nacional!
stas querem impor suas idéias e que
■rem de alguma forma o poder. Nacionalismo nao quer dizer confiar no
governo e nos poli ticos, e aceitar
tudo como um cordeirinho, nem criti
car apenas tudo e todos. É agir, fa
zer tudo que você acha que ajudara
seu pais, fazendo sua parte e
nao
^se preocupando com a parte dos outros, nao adianta se sentri o dono
[da verdade e esperar que todos
se
portem como você acha que devem se
portar. Passe sua mensagem,
porem
não imponha nada!!!i!1!11!í!1!!!'''
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