B^iiijHi^iiffiiiiiiiiHL/
SfiMPfl, 26 D<E flßflll DG 1 993 - NÚM6RO O

Estamos entrando em contafo com os nós editores e

COMO AGENTE FUNCIONA

correspondentes da rede de informações libertária para
confirmar nossa presença como nó correspondente e para
informar os demais grupos um pouco mais a nosso respeito.
EXPERIMENTAL - FEDERAÇÃO POR AFINIDADE
0 Grupo Experimental é uma associação de pessoas que
trabalham com a Soma ou que estão em processo de formação.
Está distribuído por Salvador, Recife, Rio, Brasília, São Paulo,
Porto Alegre e Montevideo. Estas pessoas praticam um trabalho
inspirado no Anarquismo, procurando experimentar formas de
funcionamento grupai que aproximem-se dos ideais
autogestionários. Encontra-se regularmente, a cada quatro
meses mais ou menos, há 4 ou 5 anos.
Como um dos objetivos deste grupo é pesquisar a
autogestão em qualquer nível, apareceu logo uma inquietação

Como a gente trabalha direto com ilustrações, achamos
que podemos rodar uma parte do material mais interessante
para os nós que editam alguma publicação. Se algum nó
correspondente tiver interesse em recebê-las, avise; do contrário
a gente manda direto pros nós editores.
Outra característica da gente é que, por morarmos e
trabalharmos juntos, em geral quando um de nós tá louco tá
todo mundo louco. Isto é, de vez em quando a gente pega umas
paradas de trampo que não deixam tempo pra mais nada. Por
isso, vamos procurar contribuir mais através do Libero Geral
dando os toques do que estivermos agitando, pois o nosso
próprio boletim vai ser mais que aperiódico. Quando a gente
sentir que é importante nos dirigirmos diretamente aos grupos-,
o dito ressuscita.

muito grande frente aos problemas da relação de trabalho.
Afinal, a gente passa três quartos da vida trabalhando. Muitos
de nós se dedicaram a pesquisar a autogestão como prática
econômica, tentando estruturar nossas vidas com base em

De qualquer maneira, se algum grupo tiver qualquer
curiosidade ou interesse comum, escreva-nos diretamente.
No mais, um puta abraço para a rede toda, e mandem
notícias!

associações que produzissem socializando o resultado do
trabalho e vivendo cooperativamente.
O GRUPO EXPERIMENTAL/SP
Meio parecido com os MAP's, o Experimental se divide
por estados. Nós, de São Paulo, além de trabalharmos com a

Grupo Experimental/SP

Soma, tocamos uma pequena editora (alguns conhecem a nossa
agenda).
Estivemos , desde 1985, trabalhando com grupos
anarquistas de São Paulo em diferentes atividades. Com o CCS/
SP, em particular, produzimos muito o ano passado, coordenando,
juntamente com o pessoal da PUC/SP, a organização dos OUTROS
500. Atualmente colaboramos na elaboração do Boletim do
CCS/Libero Geral.
Desde a reunião que aconteceu durante os
OUTROS 500, e que deu origem à rede de nós, estivemos £
acompanhando a troca de correspondência e curtindo o
crescimento da articulação entre os grupos. Agora,
propomos nossa inclusão como nó correspondente da
rede. A
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