• O Coletivo Anarquista Brancaleone, inaugurou a "Tesão ■ a casa da Soma", um espaço onde além
de aulasde capoeira, mostrará acultura libertária, servirá comocentro de estudose pesquisasdaSoma

Centro cie
Cultura Social

preparando as faixas e o material para exposição. Foram abordados por fiscais da prefeitura de S ? que
queriam retirá-los da Pça (pura perseguição). Após discutir com os funcionários os presentes
dividiram-se em comissões, uma foi a prefeitura verificar se existia alguma lei que os proibisse de
manifestarem-se publicamente, outra foi a um jornal (Diário Popular) para que esses fizessem a

e abrigará uma comunidade anarquista. Na inauguração foram realizadas as seguintes atividades: 25/
11 -Lançamento do livro Soma3 • Corpo a Corpo e roda de capoeira de Angola; 26/11-palestra "Soma,
Prazer e Anarquia", por Roberto Freire; 27/11-Maratona de Soma - demonstração teórica e prática.
Os companheiros também lançaram o n° 1 (nov.93) do Jornal do Soma 'Tesão, Prazer e Anarquia"
falando sobre o Soma, pedagogia libertáriae capoeira-angola. Para receber o jornal ou conhecer a casa
os endereços são: Rua Cândido Espinheira, 541, Perdizes, fone (011) 864-7046 ou caixa postal 70513,
cep 05013-990, SP/SP.

cobertura da manifestação, principalmente por causa das represálias. Estiveram presentes os grupos
Consciência Anarquista/Mogi/ltaquera, MAP/SP, Coletivo Autruísta e ULBS. Maioresinformações
no boletim do Consciência Anarquista.
Colorai
NOTAS OUTROS ESTADOS
• Os companheiros do MAP/Floripa informam que desde 08/11/93, deixaram a casa que haviam

■ 8 de Março. Será realizado de 7 a 10 de março a 1 Jornada Anarco-Feminista de SP, cuja a
programação será a seguinte: dia 7 mesa sobre "Violência contra a Mulher" e a "Discriminalização
do Aborto", composta por companheiras do Coletivo Anarco Feminista e Margareth Rago, na sede

ocupado, também que estão realizando todos os sábados a campanha "Libertários na Luta contra o
racismo e a discriminação", desde dezembro, com cartazes, faixas, exposição, e panfletagem. MAP/
Floripa cx postal 1088, cep 88010-970, FlorianópoKs/SC.

do CCS.à partir das 19'30Hs; dia 8, manifestação com outrosgrupos e movimentos na Pça Ramos de
Azevedo, à partir das 18:00Hs; dia 10 mesa sobre "Lutas, organização e perspectivas", coordenada
pelo CAF e Margareth Rago, na sede do CCS, à partir das WáOHs.

- Entre 13 e 14/11, as bandas Atitude Consciente, Execradores e Metrpolixo, do Coletivo Altruista
tocaram em Londrina, show que foi organizado pelo Coletivo Cancro Cítrico e Gralha Negra, foram
distribuídos os boletins O Altruista e Ato Punk, os companheiros "notaram que várias pessoas eram
desinformadas do que é mov. anarquista".
Josimas

• l"de Maio. Será realizado de 29 de Abril à 7 de maio a Jornada do 1° de Maio cuja programação será
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EDITORIAL
Mais um ano se passou e continuamos a luta e a insistência em prol da propaganda
anarquista. Corrigindo erros e. cometendo outros, todos aprendemos no espelho das
experiências anteriores. Foi uma dura jornada e apesar de parecer pouco o que
construímos, nossas vidas e ideais estão permeados pela beleza da Cooperação, da
Solidariedade e do Anti-autoritarismo. Práticas enriquecedoras de espírito e de laços
fraternais.
Ao militante não cabe recompensas honorárias ou de qualquer cunho lucrativo, pelo
contrário, muitas vezes é subtraído delas para ver triunfar seus objetivos. Mas por outro
lado é recompensado com algo que dinheiro nenhum lhe comprará: o respeito e a
compreensão do homem pelo homem!
O CCS este ano reinaugura suas atividades em Nova Sede Provisória, centraremos
esforços, mais do que nunca, na continuidade da propagação dos ideais Libertários.
Muita saúde e Força companheiros neste ano de 1994.

a seguinte: dias 29 e 30 de abril mesas sobre "Tecnologia e desemprego" e "Crise Capitalista" nc
auditório do Sindicato dos Químicos, dia 1° de maio, manifestação na Pça. da Sé pela manhã; dia 7 de

- Em 29/01, realizou-se um almoço de confraternização organizado pelo MAP/SP. Foram convidados

maio mesa sobre "Organização Lutas e Perspectivas dos trabalhadores", coordenada pela liga de
Trabalhadores de Ofícios Vários de SP, na sede do CCS,

osgrupos Consciência Anarquista, Col. Altruista, CAF, TRAÇA, Projeção. Além dumfilé de frango
delicioso tivemos ainda várias exposições e debates, sendo os temas: Anarquisrao e Liberdade, Batata;

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

• Canto Libertário é o nome de um arquivo que está funcionando no CEDRAU, na UNESP de Asas

Discriminalização das drogas, A. Carlos; A questão da mulher e o Aborto, Maria e Valéria;
Organização Libertária, José Carlos. A participação nos debates foi muito boa e a organização foi

Sempre após as conferências há debates livres sobre o tema. Divulgue e participe,
contribua com suas análises e críticas. As conferências terão início sempre às 16 horas
aos sábados e a entrada é franca.

e que trabalha exclusivamente com material libertário, assim como todos os que puderem colaborar
devera enviar o material para caixa postal 335, cep 19800-000, Assis/SP.

excelente, torcemos para que outros eventos ocorram no menor espaço de tempo possível.

05/03 - Reunião do Núcleo de Ação e Propaganda às 16 horas

- Interior. O Movimento Anarco-Punk de Campinas informa que, dia 13 de novembro, realizou um

- Recebemos on°32 do Libera, informativo do CEL/RJ. Agora com um "novo visual, graças agraciosa
colaboração de surrealistas em potencial", além disso traz ótimos textos sobre o Libera e o CEL,

ato público, sob o título: "República dos Miseráveis", em protesto aos 103 anos de República. Já no
mês de dezembro, dia 3, os jovens libertários organizaram a exibição, no Centro de Concicência

cotidiano, Cuba eos Anarquistase ainda sobre Pasquele Valitutti, osinteressados devem escrever para
CxP. 14576, Cep 22412-970, RJ/RJ.

Cultural, de um filme que retratava o problema do racismo na África do Sul, Segundo eles, na ocasião
vários estudantes simpatizaram com os ideais do movimento, k malta anarco-punk ainda comunica
que. no dia 18 de dezembro, promoveram uma passeata anti-natalina no centro da cidade de

- Recebemos o Via Direta, n° 8/93 do grupo Anarquista Grávida, com textos sobre amor livre, relato
a visita feita a P. Valitutti, atividades e etc. Os interessados em receber, escrevam para Cx P. 3395,
Cep 80020-970, Curitiba/PR.

Americana, com a participação de indivíduos e grupos de diversas cidades do interior de São Paulo,
ANA

■ Não recebemos o Libernete, pois os companheiros passam por dificuldades financeiras, torcemos
para que superem rapidamente suas dificuldades. Cx P. 5140, Cep 8840-970, Florianópolis/SC,

- Dezembro. Rolou em Santos, na Concha Acústica, o primeiro encontrode Arte Alternativa, reunindo
artistas plásticos, hippies, músicos, punks, anarquistas e outras pessoas preocupadas em fazer e
divulgar arte alternativa, muitas vezes marginalizda pelo sistema.

- Inserção é o boletim do grupo Projeção que têm um serviço de livraria de 50 títulosentre elesos últimos
lançamentos da editora espanhola Madri Tierra e ainda uma série de títulos anarquistas já esgotados,
quem estiver interessado em adquirir livros libertários entre em contato com o Grupo Projeção caixa
postal 10727, cep 03097-970, SP/SP.
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- "Campos, Fábricase Oficinas" Conceito de Cidade Jardim no Urbanismo do Brasil,
Carlos Roberto Monteiro de Andrade, prof de arquitetura e planejamento da Escola
de Engenharia de São Carlos, doutorando em arquitetura pela USP.

]

CONTATOS ANARQUISTA EM SP
ANA cp 78, cepl 1510-970, Cubatão/SP; CANTO LIBERTÁRIO cp 335, cep 19800-000, Assis/SP;

- "A Grande Revolução", texto Revolução Francesa, por Márcia Maxara, doutoranda
em história pela UNICAMP, autora do livro "Estrangeiro em sua própria Terra:
Representações do Trabalhador Nacional", 1870 -1920.

ANARQUISTAcp518,cep08700MogidasCruzes/SP;EDT.IMAGrNÁRlORuaGeneralJardim(
228, conj. 11, cep 01223-010, SP/SP; GRUPO EXPERIMENTAL SOMA Rua Pageú, 139, cep
04139-000, SP/SP; JUVENTUDE LIBERTÁRIA cp 12, cep 07111-970, Guarulhos/SP; MAP cp
3204, cep 01060-970, SP/SP; COLETIVOTRAÇA cp 56110, ceP03999-970 SP/SP; ULBS cP2137,
cep 11051-970 Santos/SP; LTOV cp 22066, cep 01499-970, SP/SP.

1

19/03 - "Ajuda Mútua", por Cristina Lopreatto, pesquisadora da greve geral de 1917,
prof* da UFU (Universidade Federal de Uberlândia), doutoranda em história pela
UNICAMP.

26/03 - "Anarquismo e Ciência", por Jacy Seixas, prof da UFU, doutora em história

CAFcp 117,cep07111.970,Guarulhos/SP;CLELcp 1417,cep 13IM-970, Campinas/SP; COLETIVO
ANARQUISTA BRANCALEONE cp 70513, cep 05013, SP/SP; CONSCIÊNCIA

- Dia 15/01, o MAP/SP realizou uma manifestação na Pça. Ramos de Azevedo contra a manipulação
que o mov, punk vem sofrendo pela mídia. Desde as 8:30h da manhã os companheiros estavam

A partir das 20 horas festa com bar, música e animação por conta da Somacapoeira.
CICLO DE ESTUDOS KROPOTQUINE

pelo Instituto de Paris autora do livro "Memória e Esquecimento: Anarquismo e
Sindicalismo Revolucionário no Brasil.

r

ANA

12/03 - "História e Perspectivas do CCS", Jaime Cubero, ex-secretário c Antônio
Carlos de Oliveira, atual secretário do CCS.

unesp^ Cedap

09/04 - Reunião do Núcleo de Ação e Propaganda às 16 horas.
16/04 - "Autogestão: Uma Experiência", Décio de Melo, somaterapeuta e trabalhador
da Ed. Archipélago.
23/04 - Fechado devido ao feriado.
29/04 - "Crise Capitalista", membros da LTOV (a palestra será realizada no auditório
do Sindicato dos Químicos à rua Tamandaré, 378, Liberdade/SP, à partir das 19:O0Hs).
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O CCS convoca todos os sócios efetivos ou contribuintes e ainda todos os interessados para a sua
assembléia anual que se realizará dia 20/03 às 15 horas, em sua sede, Rua Borges Lagoa, 245, metrô
Santa Cruz. Entre outros será discutido: a campanha pró-sede própria, eleição da comissão

30/04 - 'Tecnologia e Desemprego", membros da LTOV (a palestra será realizada no
auditório do Sindicato dos Químicos, confirmar horário no CCS),
07/05 - Mesa sobre Lutas e Perspectivas de organização dos trabalhadores coordenada

administrativa, quadro de sócios, boletim, atividades, ainda informes e prestação de contas da
tesouraria e da comissão específica da campanha pró-sede própria.
A REDAÇÃO das notas e atividades referentes ao CCS foram feitas pela comissão administrativa,

pelaLTOV/SP.
14/05 ■ Reunião do Núcleo de Ação e Propaganda.
21/05 - "Violência Contra a Mulher", Coletivo Anarco Feminista.
28/05- "Memória, autogestão popular. A experiência da Vila Comunitária em São
Bernardo do Campo", Luiz Carlos M. do Nascimento, professore mestre em História.

já as notas e programação referentes ao Núcleo de Ação e Propaganda foram feitas pelo Coletivo
Traça. O próximo n° será feito pelo MAP/SP.

04/06 - Fechado devido ao feriado.
11/06 - Reunião do Núcleo de Ação e Propaganda às 16 horas.
18/06 - "Capoeira, instrumento de manifestação e expressão", An ande das Areias autor
do livro "O que é capoeira?", Ed. Brasiliense e membro do núcleo de estudos de

OS LIBERTÁRIOS -que traz um pouco da biografiade José Oiticica,MariaLacerdadeMoura, Neno
Vasco e Fábio Luz, figuras importantes na história do Movimento Anarquista no Brasil.
O HOMEM EM BUSCA DA TERRA LIVRE - um livro que é "umahomenagem à Paz erigia nos
cérebros humanos. À natureza que nos deu vida. A igualdade com liberdade plena. A educação
racionalista. Ao homem que é incapaz de botar nas costas do homem o que é seu dever dentro da
sociedade. Ao homem educado, conscientizado e instruído para se auto dirigir sem "muletas" físicas
ou cerebrais. À solidariedade humana sem limites. Ao homem irmão do homem! ...E uma homenagem

São Paulo.
NOTAS
O CCS mudou-se para a Rua Borges Lagoa, 245, Metrô Santa Cruz. Nesse endereço funciona a
editora Archipélago, de integrantes do Grupo Experimental Soma, com uma loja para as agendas e
outros objetos e ura bar onde acontecem várias exposições de artes plásticas; outras iniciativas
libertárias, federativas e autogestionárias estão em andamento no mesmo espaço.
O CCS ocupará aos sábados e domingos uma ampla garagem, que durante a semana é utilizada para
aulas de capoeira. A comissão administrativa entrou em acordo com os companheiros do Grupo
Experimental Soma e sublocou a "sala". Essa aproximação é avaliada como muito importante tanto
pelo CCS como pelo Grupo Experimental uma vez que aproximará companheiros hoje distantes
possibilitando novas iniciativas que busquem a produção e divulgação da cultura emgeral, além, é claro

à UTOPIA!"
O AN ARQUISMO NO BANCO DOS RÉUS - que trata do processo do Estado Militar contra o
Centro de Estudos Prof. José Oiticica do RJ no período de 1969 à 1972.
O RESSURGIR DO ANARQUISMO (1962/1980) que desmistifica ahistóriade que o movimento
anarquista esteve ausente das lutas contra a ditadura, principalmente por causa da omissão da
historiografia brasileira que sugere o fim das idéias e práticas libetárias.
Todos os livros foram lançados pela VJR-Editores Associados do RJ e são uma prova de que o
movimento não acabou em 1920, como se faz crer pela criminosa omissão da historiografia brasileira
comprometidacom seusinteresses econômicosou partidários que negou a tão importante movimento,

dos laços de afinidade que estarão mais coesos.
12 DE MARÇO, é a data dainauguração do novo espaço do CCS, alem da atividade marcada para
a tarde, à noite teremos uma festa com muita música, dança e inclusive roda de capoeira com o grupo
da Soma/Capoeira. Serão confeccionados convites, cujo valore uma contribuição espontânea que será

o direito à história.
Foi lançado pela editora Vozes/RJ o livro "Os carecas do subúrbio", Caminhos de um nomadismo
moderno, da Profa. de antropologia da PUC/SP, Márcia Regina Costa. O lançamento foi dia 16/12/
93 no auditório daSec. Estadual de Cultura e contou com a participação de Antônio Carlosde Oliveira,
ex-punk, organizador do Arquivo Punk do CCS, Prof. de história e pesquisador do movimento punk
e anarquista, sendo oatual secretário do CCS.quefalousobreAnarquismoeMov.Punk. Compareceram
ainda cerca de 40 membros da gang Carecas do Subúrbio embrulhados era bandeiras do Brasil,
armados de porretes e segundo os próprios até de revólveres. Os carecas correram atrás de 3

revertida para a campanha pró-sede própria do CCS. Venha divertir-se, divulgue e participe.
TODA correspondênciadeve serenviadaparaaCxPostal 10512, Cep 03097-970, SP/SP. Agradecemos
a todos os que têm atendido aos nossos apelos quanto aos selos e reafirmamos que só continuará a
receber o boletim quem enviar selos no valor de primeira postagem.
ACONTA bancáriado CCSé Bradesco, Ag. 054,c/cn° 100.410-7;acontaespecíficaparaacampanha
pró-sede própria é Itaú, Ag. Celso Garcia, 0421, c/c n° 36192-4, era nome do CCS. A comissão
administrativa solicita aqueles que contribuirem que entrem em contato com o CCS para que sejam

companheiros do MAP/SP felizmente sem alcançá-los; o debate transcorreu sem nenhum outro
incidente, apesar da evidente intimidação que sofreram os libertários presentes por parte dos "C.S.".

enviados os devidos recibos.
POR INICIATIVA do Coletivo Anarquista Traça, que produz o opúsculo Ateneu, foi confeccionado
um panfleto com os estatutos do CCS e outro Ateneu (n° 9) com um pouco das origens, história e
atividades que o CCS desenvolve. Os interessados devem enviar no mínimo dois selos no valor de

LIBERO GERAL

primeira postagem para recebê-los.
A COMISSÃO que organiza o Arquivo Punk do CCS agradece aos poucos que têm colaborado e
solicita principalmente aos punks que contribuam não só com material para o arquivo como também

ANARQUISMO - EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL
Com a designação genérica de Exposição Internacional realizou-se em Barcelona, Espanha, do dia
27 de setembro ao dia 10 de outubro de 1993, uma exposição e um ciclo internacional de debates sobre
Anarquismo.
A exposição, a maior até agora realizada sobre o assunto, foi dividida era quatro partes

cora participação e idéias para a ampliação e divulgação do mesmo. Preservar a memória deveria ser
dever de todos!
A COMISSÃO de biblioteca do CCS solicita a todos que retiraram livros que devolvam, a partir do
próximo número começaremos a publicar os nomes daqueles que ainda não devolveram. Informa

a) "Presença Internacional do Anarquismo", cora farta documentação e fotos sobre história e
atualidade do anarquismo de todos os países onde o mesmo marcou presença; b) "Francisco Ferrer

ainda que qualquer nova contribuição será muito bem vinda.
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No debate internacional, subordinado ao título geral de "O Anarquismo Antea Crise das Ideologias",
os temas "Etnia, Nação, Estado"; "Indivíduo, Comunidade, Sociedade"; "Além da Democracia";
"Norte-Sul e os condenados da Terra"; e "Uma Utopia para o Século XXI" foram os pontos altos do
encontro. Nosdèoatesabertosrealizadosdiariamenteforam discutidos temas relevantes do anarquismo:
desde meiosde comunicação, ciènciaeanarquismo.pedagogialibertáriaatéanarco-sindicalismo entre
outros.
Do Brasil foram oito pessoas, com as quais falamos. Seis participaram dos debates como convidados.

LIVROS
Dando continuidade ao importante trabalho de resgate e divulgação da história do Movimento
Anarquista no Brasil, o companheiro Edgar Rodrigues lançou os seguintes livros ainda em 1993:

somac apõe ira.
25/06 - "Movimento Anarco Punk, Históriae Objetivos", Movimento Anarco Punk de

y Guardiã e a Escola Moderna"; c) "Arte e Anarquia e d) "O Anarquismo Ibérico".

Presença numerosa da Américar Latina: Uruguai, Argentina, Venezuela (e outros países inclusive)
México, Costa Rica e outros países da América Cenb-al.
Não temos espaço para reproduzir a extensa programação de atividades, com ciclo de cinema
libertário, sessões continuadas de vídeo, poesia, música, teatro, etc.
Foi um acontecimento extraordinário, sem precedentes. Durante o tempo que durou estima-se em 14
. mil o número de pessoas que passaram pelo evento. O auditório principal com 1.200 lugares esteve
sempre lotado durante os debates. Uma rara oportunidade de estabelecer contatos e relações com
companheiros do mundo todo que informavam das experiências e práticas nos respectivos países. Sem
querer diminuir a importância da presença de tantos companheiros de tão diferentes países queremos
registrar aqui a grata presença de Anna Lebedeva, bisneta de Kropotkin, militante do movimento na
Rússia e fazendo doutoramento sobre seu ilustre bisavô e que fez brilhante exposição sobre a KAS e
o movimento na Rússia, durante as sessões de atos extra programa.
Impressionou a demonstração de pujança do universo editorial. Muitas editoras anarquistas da
Espanha, França, Itália, Inglaterra e outros países expuseram livros, revistas e jornais.
A organização esteve a cargo das seguintes entidades: Ateneu Enciclopédico Popular, Ateneu
Libertário PobleSece Fundação de Estudos Libertáriose Anarco-sindicalistasfCNT da Catalunha)
de Barcelona; Fundação Anselmo Lorenzo, (CNT) de Madrid; e acolaboração do Centro de Estudos
Libertários de Milão, Cenb-o Internacional de Pesquisas Sobre Anarquismo (CIRA ■ Centre
International de Recherches sur L' Anarchisme) de Lausanne e o CIRA de Marselha.
Eventos como esse galvanizam, fortalecem, estimulam e abrem perspectivas auspiciosas para o
movimento no mundo. Revigoram as convicções e ajudam a estabelecer laços de solidariedade acima
de todas as fronteiras.
Parabéns aos organizadores e a todos os que muito trabalharam para o sucesso de evento de tal
importância.
Jaime Cubero
CURTAS
- Dia 18/12/93 foi reorganizada a Liga de Trabalhadores em Ofícios Vários de SP, apesar da
"reorganização" os participantes da LTOV nunca cessaram suas atividades, assim buscam dar um
caráter mais permanente e organizativo para sua atuação no campo sindical. Os companheiros
informam que em breve será lançado o n° 12 do boletim Combate Sindical. Os interessados em receber
o boletim ou alguma informação devem entrar em contato através da caixa postal 22066, cep 01499970, SP/SP. Solicitam que enviem selos,
-I jbertem Valitutti. Omovimento anarquista brasileiro estó empenhado nalibertação do companheiro
Pasquale Valitutti.O CEL/RJ, o Comitê de Assessoria aos refugiados potíticos italianos no Brasil e o
CCS convocam todos a se solidarizarem com esta luta. Estamos propondo atos de protesto diante dos
consulados da itália e outras formas de manifestação de repúdio à extradição. Deraonstraremosnossa
solidariedade enviando abaixo-assinados (nomes, assinaturas, identidade) cora máxima urgência para
a sede do comitê, Rua Desembargador Isãdro, 34/401, Tijuca, cep 20521-000, RJ/RJ. Maiores
informações entrar em contato com ANA, cx p. 78, cep 11510-970, Cubatão/SP.
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