
não comunista, mas anarchista de um temperamento 
(38)violentíssimo.” É tido como foragido no jornal . Buscou 

de fato abrigo junto a companheiros cúmplices mais ao sul. 
Antônio Araújo Ribeiro tido pela polícia política de São 
Paulo como “violento anarco-sindicalista perigoso para 
ordem pública” não teve a mesma sorte embaraçado nas 

(39)
redes repressivas é expulso do Brasil no ano seguinte . 

A Plebe n º75 de 10 de novembro de 34 que trazia em 
sua capa grande ilustração retratando as torturas sofridas nas 
masmorras policiais da Rua dos Gusmões por Natalino, 
Juan Perez, Araújo Ribeiro e tantos outros é aprendida pelos 
agentes da Ordem Social. O editor de A Plebe, Rodolfo 

(40)
Felipe , um anarquista irredutível, foi preso por esta época, 
já havia sido preso anteriormente simplesmente por ser o 
que era. 

Os anos de 1933-34 marcaram-se também na vida 
social ao redor do Brasil pela Assembleia Nacional 
Constituinte formada a partir da eleição dos deputados 
constituintes, um circo, o circo eleitoral. As constituições 
nascem de tensões, abortos de regimes, reivindicações e 
imposições, para além de seus significados particulares a 
cada momento e lugar as constituições são a consolidação 
da perspectiva e prática estadista para a vida coletiva. Esta 
constituição de 1934 representava a grosso modo as 
garantias democráticas clamadas na “Revolução de 30” e 
que só foi possível concretizá-la através da Guerra 
Constitucionalista (1932) promovida pelas elites 
contrariadas de São Paulo, que derrotadas venceram. Após 
seis meses de confabulações parlamentares em julho de 
1934 sai a constituição. Em nove meses é anulada pela 
vontade de poder de Vargas, através da Lei de Segurança 
Nacional de abril de 1935, uma máquina jurídica para 
triturar tudo que questionava o estado-capital segundo 
Vargas “doutrinas dissolventes”.

Os anarquistas jamais se fiaram nas leis ou as 
tomaram como parâmetro referencial, e exatamente por isto 
são anarquistas. Sempre combateram o império das leis, as 
g a r a n t i a s  d a s  i n i q u i d a d e s  s e m  f i m ,  s u a s  

Vivendo, teimando!

roupas que vestia, passando quatro dias na cela despido com 
um banho frio a cada duas horas. Por uma tentativa de fuga 
frustrada neste antro policial o enviam de volta ao Gabinete 
de Investigações sendo novamente enviado ao Rio de 
Janeiro aí em poucos dias é embarcado a bordo do navio 
Anníbal Benevolo do qual logra sair. Relata estas dores em 
uma entrevista para o jornal Correio Paulistano destacando 
que “O que mais vale é que estou em liberdade. Não sei se 

(34)gozarei de minha liberdade por muito tempo.” .
E tinha razão o anarquista. Fica na cidade de Santos 

e alguns dias depois vai ao circo com outros companheiros 
na Praia Grande. Lá é preso por agentes da ordem social 

(35)
enviados da capital justamente para capturá-lo , os 
policiais enfrentaram resistência por parte de Natalino e de 
seus companheiros sendo dois companheiros detidos na 
briga. Seu habeas corpus é rasgado e é preso pelos próprios 
defensores de tais leis que o põem a ferros. Após esta nova 
prisão A Plebe não demora e estampa em sua capa uma foto 
de Natalino com os dizeres: “- Perguntamos outra vez: Onde 

(36)
está Natalino?” . As palavras de A Plebe são de viva 
cumplicidade com Natalino, um destemido. A Plebe não 
apela à legalidade, afirma serem as leis uma fantasia jurídica 
para dilubriar e governar com aparências de “direitos” e 
“liberdades”.

A vingança do poder, das autoridades, com 
sequestros, agressões diversas, perseguições, vigilância, 
roubo e depredação de bibliotecas, de espaços coletivos e 
correspondências, ameaças, processos e expulsões foram a 
realidade vivida pelos anarquistas que se mantinham como 
tais, sem baixarem suas cabeças nestes tempos.  

Esta tormenta repressiva já estava no ar e se fazia 
sentir, se intensificou após a Batalha da Praça da Sé contra 
os anarquistas em São Paulo, com as forças da ordem dando 
duro contra a órbita anarquista, indivíduos, iniciativas e 
espaços coletivos. 

Juan Perez e Araújo Ribeiro são ameaçados de 
expulsão com Getúlio Vargas assinando documento para 

(37)
tal . Nos últimos dias de dezembro de 1934 o jornal 
Correio de São Paulo declarava sobre a portaria de expulsão 
de seis indesejáveis baixada pelo Ministério da Justiça onde 
chorava que: “O mais perigosos deles é João Perez Parada, 

34.  Correio Paulistano, 1º dezembro de 1934, na capa com foto de Natalino.
35. Correio Paulistano, 13 dezembro 1934, pág. 9 Notícias do Interior: Santos Mais uma violência policial.
36. A Plebe, Nº78, 22 dezembro 1934.
37.  A Plebe, nº78, 22 dezembro 1934, pág.2, O caso de Natalino e outros. 
38.  Correio de São Paulo, 27 dezembro 1934, capa, Seis propagandistas do comunismo expulsos do Brasil.
39.  Combates pela Liberdade: O movimento anarquista sobre a vigilância do DEOPS/SP (1924-1945) módulo VII – Anarquistas. Coleção 
Inventário DEOPS. Lúcia Silvia Parra. Arquivo do Estado de São Paulo, 2003. Pág.109.
40.  Combates pela Liberdade: O movimento anarquista sobre a vigilância do DEOPS/SP (1924-1945) módulo VII – Anarquistas. Coleção 
Inventário DEOPS. Lúcia Silvia Parra. Arquivo do Estado de São Paulo, 2003, pág. 173. E também em: A Resistência Anarquista Uma 
questão de identidade (1927-1937), Raquel de Azevedo, Arquivo do Estado, 2002, pág.262. E: Os Companheiros, Volume 5, Edgar 
Rodrigues, Editora Insular, Florianópolis, 1998, pág.91.
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justificativas, o mundo legal que a legitima e protege. O 
engodo da Constituição foi combatido assim como foi 
combatida pelos anarquistas a Lei de Segurança Nacional, 

(41)alcunhada de Lei Monstro . Na prática a LSN arrancava os 
mínimos direitos que um indivíduo tem na defesa legal 
contra o estado-capital garantindo toda classe de violências 
à máquina estatal. A tempestade repressiva se ampliava no 
horizonte de norte a sul.

Assim como toda 
órbita anarquista os 
combativos padeiros são 
constantemente alvos nas 
r e p r e s s õ e s  d e s t a s  
batalhas. Eleutério do 
Nascimento, anarquista e 
padeiro, é novamente 
preso após ter sido 
desterrado para o sul e ter 
logrado voltar a São 
Paulo. A Plebe protesta 
c o n t r a  e s t a  n o v a  
repressão policial na qual 
vocifera que “a polícia 
não esperou a aprovação 

(42)da Lei Monstro”  na sua 
torpeza repressiva. A 
Federação Operária de São Paulo muda de sede e não muito 
distante de sua abertura recebe a malquista “visita” 

(43)policial .

Natalino segue preso e incógnito. Solidários passam 
da palavra à ação e em caravana nas ruas de São Paulo 
repartindo propaganda pela liberdade de Natalino são 
presos pela polícia política. Este punhado de companheiros 
assim como hoje viviam na contradição de perder a 
liberdade lutando por ela. Os panfletos pela liberdade de 
Natalino apreendidos pelos agentes da ordem diziam: Onde 
está Natalino Rodrigues; Operários! A polícia sequestrou 
Natalino Rodrigues; Proletários! Um dos vossos, Natalino 
Rodrigues, jaz apodrecendo nas masmorras policiais. 
Reclamai-o!

Em março de 1935 surge a Aliança Nacional 
Libertadora. Uma grande frente política, esquerdista, 
democrata, de objeção ao regime de Vargas e contra o 
avanço do integralismo/fascismo. Fundam-se núcleos por 
amplas partes do Brasil do interior as capitais, seu 

presidente de honra foi o líder comunista Luís Carlos 
Prestes e almejavam em suas palavras “Todo poder a ANL”. 
Os anarquistas mesmo com a vaga   proximidade de alguns 
pontos em comum com ANL mantêm-se anarquistas 
desvinculando-se das propostas que visam o poder não 

(44)aderindo a Aliança . A ANL tem uma vida efêmera sua 
composição assusta Vargas que logo a ilegaliza por decreto 

pondo em prática a 
r e c e n t e  L e i  d e  
Segurança Nacional. 

P o s t o  a  f e r r o s  
enquanto estava no 
c i r c o  j u n t o  a  
companheiros na Praia 
Grande em dezembro 
d o  a n o  a n t e r i o r ,  
p r o v a v e l m e n t e  
N a t a l i n o  t e n h a  
passado boa parte do 
ano de 1935 preso. Em 
janeiro de 35 A Plebe 
intimava em sua contra 
capa em destaque 
“ I n s i s t a m o s  n a  
pergunta: Onde esta 

(45)Natalino?” . Durante 
o ano na agitação por sua liberdade companheiros solidários 
são presos difundindo propaganda por sua libertação. Em 
setembro uma noticia entrecruzada e cheia de raiva contra 
Natalino diz que foi posto em liberdade baixo fiança, ou 

(46)seja, o liberaram do cativeiro após pagar o resgate .

Em novembro eclode uma insurreição armada que 
toma a cidade de Natal no Rio Grande do Norte. Este 
movimento insurrecional é inspirado pelo Partido 
Comunista Brasileiro satélite das ordens de Moscou. Tinha 
um intuito de levante nacional ainda manifestando-se em 
Recife e Rio de Janeiro. O movimento estava amplamente 
ligado aos comunistas oriundos do exército, os próprios 
levantes partiram de dentro de regimentos militares, sendo 
todos arrasados pelas tropas fiéis ao governo. Os 
reacionários chamam este levante de “Intentona 
Comunista”.

As repressões diante do levante insurrecional são 
amplas, gerais, massivas. Edgar Rodrigues afirma: “O

41. Trinta anos depois de Vargas os militares de 64 requentaram e se serviram da LSN a qual o jornal anarquista O Protesto desafiou.  A 
redemocratização não a extinguiu. A LSN que foi reformulada no inicio dos anos 80 existe até hoje, e em momentos de desespero do estado 
ameaça com ela como fez em 2013 e 2014 acionando-a contra os Black Blocs por sua ofensiva contra o estado-capital e agora em 2020 
usada para ameaçar hackers que se infiltraram nos computadores de instituições do estado e do próprio tirano Bolsonaro.

42. A Plebe, nº 85, 30 março 1935, pág.3, Antecedendo a Lei Monstro.

43.  A Plebe, nº89, 25 maio 1935, pág,3, A Federação Operária de São Paulo varejada, de novo, pela polícia.

44. A Plebe, nº90, 8 junho 1935, capa.

45. A Plebe, nº 79, 5 janeiro 1935, contracapa. 

46. Correio Paulistano, 8 setembro 1935, pág.14, Pronunciado preso e restituído a liberdade sob fiança. 
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numero de presos por delitos de opinião e sem ela 
(47)aumentavam por todo o país” .

Diversos anarquistas são presos sumariamente, suas 
iniciativas a colmeia cheia de vida, de agitações, 
enfrentamentos, greves, sabotagens, protestos nas ruas, vida 
cultural com teatro, escolas, bibliotecas, debates, jornais, 
propaganda variada, enfim são coibidas por todos meios 
possíveis pelas mãos sádicas da repressão. Os não nascidos 

(48)
no Brasil são expulsos  ou sofrem a ameaça. 

As prisões recebem imensa leva de novos 
penitentes. No Rio de Janeiro destacou-se em perversidade 

(49)
a Colônia Penal de Dois Rios  na Ilha Grande, hoje paraíso 
da especulação turística. Em Porto Alegre foi “o cadeião do 
gasômetro” a Casa de Correção o destino dos prisioneiros. 
Na cidade de São Paulo já operava o Presídio Político do 
Paraíso, não suficiente é remodelada uma fábrica de tecidos 
falida, Maria Zélia, em novo presídio, especialmente 
destinado a receber os prisioneiros deste temporal 
repressivo.  

A vingança punitiva das forças da ordem contra 
Natalino suas ideias e práticas não se detém, com requintes 
de crueldade, toma nova cara a penitência. Preso nestes 
vendavais repressivos e encarcerado no Presídio Político do 
Paraíso é tido como louco pela polícia e pelos seus porta 
vozes jornalistas, que naspáginas dos jornais dizem estar 

(50)
“fingindo sofrer das faculdades mentais”  ou afirmam que 

(51)
“perdeu a razão” . Ambas as matérias gritam explícito 
rancor contra Natalino, por ser anarquista, por seus feitos 
degrevista, de combatente anti fascista/integralista, sendo 
justificativas segundo suas lógicas para estar agora louco e 
sofrer todo tipo de violência nas mãos de policiais e 
psiquiatras, com o aval e aplauso dos cidadãos. É transferido 
do “Paraíso” para o Manicômio Judiciário do Juquery. Passa 
meses nesta condição até ser novamente transferido para o 
“Paraíso” o diretor do manicômio afirma ser Natalino

47. Edgar Rodrigues, Anarquismo no banco dos réus (1969-1972),VJR Editores, 1993. Pág.149. Edgar Rodrigues é o pseudônimo de 

Antônio Francisco Correia anarquista prófugo da ditadura de Salazar em Portugal que viveu no Brasil por longas décadas dedicando-se 

exaustivamente em juntar jornais e memórias de veteranos anarquistas escrevendo vasta sementeira sobre a história dos anarquistas e suas 

iniciativas em terras brasileiras e em Portugal. 

48.  Hermínio Marcos, Germinal Soller, Torquato Villano, Antônio Araújo Ribeiro, Oreste Ristori,Thomaz Martins Vergara, Paul Laurent ...

49. Nos Subterrâneos do Estado Novo, Heron Pinto, Edição do autor, Rio de Janeiro, 1950.
50. Correio de São Paulo, 9 março 1936, capa Passou por demente.
51. A Noite (RJ), 9 março 1936, capa Uma tragédia entre loucos.
52. Combates pela Liberdade: O movimento anarquista sobre a vigilância do DEOPS/SP (1924-1945) módulo VII – Anarquistas. Coleção 
Inventário DEOPS. Lúcia Silvia Parra. Arquivo do Estado de São Paulo, 2003. Pág.68.
53. Depoimento de Ilvo Meireles em Anarquistas e Comunistas no Brasil, John Foster Dulles, Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1979. Pág. 
431 nota 76.
54. Imprensa confiscada pelo DEOPS 1924-1954, Maria Luiza Tucci Carneiro, Boris Kosssoy, Ateliê Editorial, São Paulo, 2003, pág. 66.
55. Imprensa confiscada pelo DEOPS 1924-1954, Maria Luiza Tucci Carneiro, Boris Kosssoy, Ateliê Editorial, São Paulo, 2003, pág. 212.
56. Com o mesmo impulso na tarde de 18 de março de 1931 um punhado de anarquistas lograva evadir-se do Penal de Punta Carretas em 
Montevidéu Uruguai através de um imenso túnel de 43 metros de cumprimento, um metro de altura e 80 centímetros de largura, iluminado com 
lâmpadas e oxigenado por um tubo de ar, escavado de fora para dentro do presídio por habilidosos companheiros anarquistas valendo-se de um 
comércio de fachada de venda de carvão El Buen Trato. A solidariedade anarquista é mais que palavra escrita! Tal façanha tá contada nos 
quadrinhos: Mais que palavras, Rafael Costa, Achiamé, 2009. Ver também: Anarquistas de Acción en Montevideo (1927-1937), Fernando O'neill 
Cuesta, Culmine Ediciones, Argentina, 2017 e El Buen Trato. La Solidariedad Anarquista y La Fuga de Punta Carretas, Pascoal Muñoz, Editorial 
Anarquistas del Córdon, 2019.

“perigoso a ordem pública, e que não havia segurança 
(52)suficiente no Manicômio do Juquery” .

Dentro dos cárceres os anarquistas não se entregam 
e seguem com atitudes, debaixo das piores condições, 
vivendo o que acreditam. José Oiticica, anarquista e 
renomado professor, preso no Rio de Janeiro, dá curso de 
literatura portuguesa a outros detentos seus colegas de 

(53)
infortúnio . Rodolfo Felipe editor de A Plebe preso no 
Presídio Político Paraíso em São Paulo (depois é transferido 
ao Maria Zélia) edita a lápis dois jornais para circulação 

(54) (55)
entre os presos A Cana  e O Xadrez . Seguem inquietos e 
ativos por detrás das grades, dando vida a suas ideias e 
inquietudes com o que tem na mão.

No amanhecer da quarta feira de cinzas, 10 de 
fevereiro, Carnaval de 1937, surge na rua ao lado do 
“Paraíso”, na hora apropriada, logo antes do raiar da nova 
aurora, saltando de um túnel de dentro da terra, um grupo de 
foliões, os amantes da liberdade. Às seis horas da manhã 
daquela quarta feira de cinzas nas despedidas do carnaval 
alguém da casa próxima de onde saiu o túnel disse ter 
ouvido barulho, mas considerou tratar-se ainda  da folia do 
carnaval. Por sorte naquele carnaval de 1937 a escola de 
samba “Vizinha Faladeira” havia sido vencedora nas ruas do 
Rio de Janeiro e não em São Paulo.

Um grupo de 17 presos do “Paraíso” seguiram o 
latido de seu peito uivando liberdade e trataram de cavar o 
seu caminho. Cavaram um túnel desde o interior do presídio 
e saíram no quintal de um terreno vizinho. Ao  pularem o 
muro do quintal, a rua abriu novos caminhos na vida de cada 
um/a, que inquieto desafiou e se evadiu das garras do estado 

(56)e suas forças repressivas .

A Fuga do “Paraíso”
“Foge cara! Foge!”

Título do livro de Xosé Tarrío
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Alguns dias após a fuga envoltos na censura da 
polícia de Vargas os jornais dizem não poderem revelar 
pormenores do assunto que não havia como esconder: A 
evasão de 17 prisioneiros do “Paraíso”. Nas páginas dos 
jornais em meio a sentenças e condenações ainda 
consideram os feitos uma “notável façanha”, de “audácia e 

(57)inteligência”, um “fato inédito e emocionante” . Desde as 
primeiras notícias dos poucos nomes citados aparece logo o 
operário, agitador e padeiro, Natalino Rodrigues. 

A escavação no rumo da liberdade partiu da 
enfermaria em um canto rente a parede. Ali cavaram, usando 
de pás e picaretas pedaços de ferro das camas, até 
encontrarem o alicerce a mais ou menos um metro de 
profundidade, seguindo com um túnel de 9 metros de 
cumprimento, que desembocou no pátio de um terreno 
vizinho com moradias, nesta extremidade o túnel ficou 
mais fundo com 2 metros de profundidade.

Segundo as  “autor idades”  
cavaram por não menos de 15 dias 
para realizar “uma aventura 
dessa natureza” e em 
s u a  v o c a ç ã o  
inquisitória apontam o 
plano e capacidade como 
o b r a  d e  u m  p r e s o  
engenheiro envolvido na 

( 5 8 )f u g a .  A t e r r a  d a s  
escavações foi encontrada 
posteriormente bem socada 
rente às paredes debaixo das 
camas, outros afirmam ainda que 

(59)
havia terra até o teto em uma cela . 

Naquela madrugada de quarta feira de cinzas 
cavaram a última parte de terra que lhes separava das ruas, do 
sol, dos ventos e da chuva encontrando um novo horizonte 
no raiar do dia. Na troca da guarda, às sete horas da manhã, o 
carcereiro do “Paraíso” deu-se conta da evasão de dezessete, 

(60)
naquele momento ex presos . 

A polícia espalha as fotos dos 17 fugitivos pelos 
portos do Brasil. Jornais publicam matérias com nome 
completo dos prófugos e endereço de onde viviam. Em 
poucos dias dois prófugos são recapturados um em São

Paulo e outro  desembarcando em Fortaleza sendo 
(61)

reconhecido pelas fotos espalhadas nos portos . Natalino 
tomou seu rumo sem deixar rastros. 

A disposição por dominar a vida social do governo 
de Getúlio Vargas, se fez sentir a golpes duros, Getúlio 
Vargas empregou todos os artifícios políticos e mecanismos 
repressivos até culminar na ditadura do Estado Novo meses 
após estas fugas. Um rolo compressor ditatorial varreu 
todos os rincões do Brasil. Um rolo compressor que havia 
s i d o  posto em marcha desde 1930.

Em janeiro de 1942 Natalino salta de seus 
anos de anonimato para as páginas dos jornais e 

fichas policiais. É preso pela polícia política 
no Rio de Janeiro “fazendo propaganda do 

c o m u n i s m o ”  c o m  o u t r o s  t r ê s  
“extremistas”. As palavras dos jornais 

recordam seu permanente estado de 
conflito contra as forças do poder, do 

( 6 2 )estado-capital . Ainda pelas 
páginas dos jornais sabe-se que 

dois anos depois sob a batuta do 
ministro Barros Barreto em seção 

do Tribunal de Segurança Nacional é 
deferido pelo arquivamento do processo 

6778 de São Paulo que envolvia Natalino 
(63)

Rodrigues e outros . 

Agressivo, perigoso, agitador! Assim o anarquista é 
aos olhos dos senhores do poder ontem e sempre! Natalino 
apostou no panfleto, no manifesto de rua, na greve, no 
combate aos fura greve, no combate aberto aos 
fascistas/integralistas, com navalha, revolver, jornais, 
livros, palavra e ação, cavando sua liberdade no constante 
desafio ao poder, lhe carimbando como louco, um 
irrecuperável inimigo dos tiranos, inimigo da miséria e do 
luxo, amante da liberdade, um louco para uma mente 
normatizada nas lógicas do poder. Um anarquista de ação, 
um indomável. 

A luta continua

Armando Guerra 
Primavera, 2020 

57. Diário da Noite (RJ), 13 fevereiro 1937, capa, O túnel atravessou os alicerces e deu saída na rua junto ao presídio.
58. Correio Paulistano, 20 fevereiro 1937, capa, A audaciosa fuga de presos políticos.
59. Correio da Manhã (RJ), 13 fevereiro 1937, pág. 3, Evasão de presos políticos em São Paulo.
60. Dois meses após a fuga do “Paraíso” um grupo de vinte e seis presos sequestrados no Presídio Maria Zélia tenta a fuga e são surpreendidos 
pelos guardas, são severamente agredidos, baleados, quatro são mortos, dois logram evadir-se. Edgar Rodrigues nos comenta em duas passagens 
em seus escritos que Natalino estava presente nesta tentativa de fuga do Maria Zélia que resultou em chacina, entretanto não encontramos nada 
que confirme que Natalino havia sido preso após a evasão do “Paraíso” tão pouco encontramos seu nome entre os que tentaram ou lograram a fuga 
do Maria Zélia, sendo certa sua participação na tentativa de fuga do Maria Zélia confirma mais uma vez sua atitude aguerrida na busca por 
liberdade. O Anarquismo no Banco dos Réus (1969-1972), Edgar Rodrigues, VJR Editores, Rio de Janeiro, 1993, pág.149 e A Nova Aurora 
Libertária, Edgar Rodrigues, Achiamé, Rio de Janeiro, 1992, pág.38.
61. O Dia (RJ), 14 fevereiro 1937, pág. 8, Foram presos novamente.
62. Gazeta de Notícias (SP), Correio Paulistano, Diário de Notícias (RJ), todos de 25 de janeiro 1942.
63. Diário de Notícias (RJ), 16 dezembro 1944.
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São Carlos: Fogo na liberdade plástica.

O acrílico é um material plástico muito usado por ser barato, sua produção gera mais 
que o dobro de gases do efeito estufa do que a produção de outros similares, é um 
material similar ao plástico e é altamente inflamável, ainda que esse detalhe 
é pouco lembrado.

 
As lojas Havan, do fascista Luciano Hang, se caracterizam por demonstrar sua humilhante 
submissão ao país do norte, ao extremo de ter como estandarte uma desagradável imitação  da 
estátua da falsa liberdade estadunidense. Uma dessas estátuas, a da Havan de São Carlos em São 
Paulo, feita de acrílico, ficou totalmente destruída após todo aquele plástico inflamável pegar 
fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 5h e demoraram 20 
minutos para serem controladas por duas 
equipes. 20 minutos que bastaram para a deixar 
absolutamente queimada. 

Em nota ao G1, a assessoria de imprensa da 
Havan informou que a estátua não possuía 
iluminação.  A Polícia Civil de São Carlos (SP) 
confirmou que o incêndio que destruiu a estátua 
da loja Havan, foi criminoso. Na tarde do crime, o 
proprietário da Havan, Luciano Hang, fez uma 
transmissão ao vivo via Facebook, afirmando que 
o incêndio foi um “ataque terrorista” e “ato 
político”. Hang falou por mais de 30 minutos e 
mostrou fotos da estátua de São Carlos destruída, 
de pichações na base da estátua e de embalagens 
que ele diz ser de coquetéis molotov. Não está 
equivocado, qualquer pessoa que não bajula 
outros, atacaria o símbolo máximo da adulação, é 
um ato político de insubmissão e iconoclastia. 

Cordisburgo. 
O pixador sem amnésia!

Na noite da terça-feira, 02 de Abril, 
após o Governo Bolsonaro comemorar o 
Golpe Militar de 1964, que no dia 31 de março 
completou 55 anos, três indivíduos foram 
detidos em flagrante enquanto realizavam 
pichação no portal de entrada de Cordisburgo. 
MG

As pichações criticam o golpe militar de 1964, trazendo entre outras coisas, a 
figura do jornalista Vladimir Herzog enforcado, também o presidente Jair Bolsonaro e 
outros partidários vestidos como "Teletubbies", portando armas de fogo.  Os três foram 
detidos pela Polícia Militar de Cordisburgo, e vão responder pela bela arte do 
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Fogo da Vingança. São Paulo 

Por Mídia1508 16 de junho de 2020

Moradores atearam fogo em ônibus e enfrentaram a 
polícia, na noite desta segunda-feira (15 de junho), em Vila 
Clara, zona sul de São Paulo, durante um protesto pelo 
assassinato do adolescente Guilherme Silva Guedes, de 15 
anos. A família acusa policiais militares de terem sido os 
responsáveis pelo crime. 

O menino sumiu na madrugada de sábado (13). Seu 
corpo foi encontrado ontem no IML Sul, no Brooklyn, com 
sinais de tortura e tiros na cabeça e nas mãos. De acordo com 
os familiares, ele foi morto por dois policiais militares que 
faziam bico como vigilantes em um galpão na região.

Câmeras de segurança filmaram Guilherme pouco 
antes de seu sumiço. Nas imagens, ele conversa com um 
amigo por um tempo, até que fica sozinho, em frente à casa de 
sua avó. Logo depois, dois homens chegam ao local. Um deles esconde um objeto parecido com uma arma em suas mãos. A 
família de Guilherme encontrou um pedaço de pano semelhante a farda utilizada pela corporação com a inscrição “SD PM 
Paulo”, no local onde o adolescente foi levado.

O protesto começou por volta das 17h. Os moradores fecharam uma das vias do bairro e exibiam cartazes com pedidos 
de justiça. Agentes do Batalhão de Choque e da Força Tática da PM chegaram ao local para reprimir o ato, sendo recebidos com 
pedras e barricadas incendiadas. Sete ônibus foram queimados e ao menos duas viaturas da Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) foram apedrejadas durante o confronto, que se estendeu até a cidade de Diadema, região metropolitana de São Paulo. 

Às 23h 35m, um grupo de moradores ainda caminhava pelas ruas, gritando “justiça!” por Guilherme. Algumas poucas 
barricadas ainda eram feitas com lixos e entulhos. 

De ambos lados da cordilheira, 
o fogo das barricadas pelos que não recuam!

Desde Santiago até Porto Alegre, as noites se iluminaram com o fogo das 
barricadas e faixas pelos companheiros Mônica e Francisco, novamente nas gaiolas.

"Há algum tempo sabemos que um dos inimigos internos prediletos das 
democracias capitalistas tem sido os anarquistas. Estamos ao tanto das pesquisas que 
nos dedicam, dos perfis que criam para nos identificar, dos risíveis artigos de seus 
expertos que tentam dar com nossas idéias, das patéticas cátedras universitárias 
levadas adiante que situam o anarquismo como a nova ameaça internacional. Ainda 
assim, somente seguirão nos conhecendo através de nossas ações, nossas explosões, 
nossos confrontos que continuarão a desbordar sua aparelhagem legal e policial. 
Continuaremos a romper seus cálculos e previsões, sua segurança será assediada 
constantemente. Para vocês defensores da ordem, desde a opacidade que nos cobre, 
nossos ataques carregados de um profundo ódio. Para nossos amigos e 
companheiros todo o amor." (trecho do comunicado desde Santiago, 01/09/2020). 
Na faixa podia se ler: MÓNICA Y FRANCISCO A LA CALLE! .

“Longe das lógicas punitivas, não existe um chamado pela inocência dos 
compas, eles não são nem inocentes nem culpados. São parte daqueles que estão do 
outro lado da máquina de dominação e da sociedade que a sustenta, são daqueles que 
já demonstraram que não negociam com a repressão quando ela bate nas suas portas, 
daqueles que gritam morte ao estado e que viva a anarquia na cara mesmo dos juízes. 
Não se reconhece o poder da democracia nem das suas redes de dominação sobre as 
ações dos compas nem sobre o caráter “supostamente criminoso” das ações das 
quais eles são acusados. O chamado é a propagação da hostilidade como ação 
solidária com todos os que lutam.” (trecho do comunicado desde Porto Alegre, 
01/08/2020) Nas faixas podia se ler: “Diante do inimigo: Indomáveis! Força 
Monica e Francisco!” e “Contra toda autoridade! Que viva a anarquia!”.
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 5G
Uma estranha e "incompreensível" onda de ataques contra as antenas de 5G 

está alarmando a Europa. Os jornais e a mídia asseguram que se trata de seguidores das  
teorias que culpam o 5G pela COVID-19, que afirmam que a exposição a redes 5G 
enfraquece o sistema imunológico do indivíduo (facilitando a contaminação pelo 
coronavírus). E ainda quando a mídia afirma que "nada disso é verdade", uma coisa é 
certa, somente o Reino Unido já registrou 77 ataques a torres de telefonia móvel, de 
acordo com a Mobile UK, associação que representa as operadoras da região. Desse 
total, um terço foi registrado do dia 15 de abril para cá.  Mas o detalhe mais sórdido é 
que funcionários das operadoras também estão sendo atacados ou intimidados. A 
operadora BT, por exemplo, já registrou cerca de 40 ataques verbais ou físicos às suas 
equipes. Em um desses ataque um engenheiro foi esfaqueado e teve que ser internado.

Os defensores da tecnologia e da artificialidade da vida fazem esforços 
impressionantes para dizer que nenhuma dessas novas tecnologias (desnecessárias) 
afetam a saúde. E, para tentar conter o pânico provocado por essa teoria descabida, o 
YouTube prometeu remover os vídeos que propagam essa falsa ligação com o 5G. 
Simples boas intenções, não tem nada a ver com o incremento de lucro que o 5G 
promete para toda a industria das telecomunicações e entretenimento. (novos 
aparelhos, novas antenas, novos subscritores, mais e mais consumo de ondas).

Nas circunstâncias atuais, os serviços de telecomunicações são essenciais tanto 
para a indústria quanto para o controle e a vida "online".  Torres que ficam indisponíveis podem deixar o tráfego de dados 
congestionado ou determinados locais sem cobertura de serviços móveis. Junto com o sinal da internet também é interrompido 
o sinal do avanço da rede de dominação ultra conectada.

Quem entende que a vida não está contida na velocidade da internet nem nos aplicativos, ou seja, nesse péssimo e 
lobotomizante circo com o qual a dominação apazigua grandes massas, sente que o fogo nas torres do 5G aquece os corações 
em luta ao ser aqueles arranhões raivosos e certeiros pela vida e contra a máquina que nos faz viver rodeados de robôs. 

Fogo nos Racistas!

Em Porto Alegre, em resposta ao assassinato de João Alberto, assim como em Curitiba, no ecoar dos protestos 

contra o assassinato de George Floyd, o fogo foi a ferramenta para procurar a destruição daquilo que nos oprime.
Em Curitiba, foi a bandeira, símbolo da pátria criada sobre a base da opressão. Em Porto Alegre, foram  a Polícia e 

um supermercado, as forças da ordem, da repressão, e um templo da mercadoria e do capital.
Sem maiores organizações, porém com muita habilidade, o ataque contra a materialidade da dominação é aquela 
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Nós, a humanidade, temos uma capacidade de adaptação que me deixa apavorado. Se uma catástrofe 
em escala global exterminar 90% da população do planeta, os outros 10% que sobreviver vão continuar sendo 
uma peste. Então a nossa única oportunidade é todo mundo desaparecer para a Terra voltar a se regenerar. Não 
estamos sem esperança, estamos diante de um desafio. Ou honramos a vida aqui no planeta ou renunciamos à 
vida. Temos de largar de ser imbecil e fazer uma escolha. Ailton Krenak

Atualização das retomadas:

 A retomada da FEPAGRO 
(Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária) 
em Maquiné, continua se expandindo e crescendo, 
tanto em moradias, quanto em terra semeada e 
crianças nascendo. Recentemente inauguraram a 
escola na qual priorizam a transmissão de saberes 
mbya para que as crianças mantenham viva sua 
cultura. 
Mas esse crescimento não está isento de 
problemas, recentemente um dos filhos de André 
Benites ficou seriamente assustado quando 
estando no rio ele e outras crianças foram 
amedrontadas por brigadianos armados. Contudo 
é um território livre em defesa da terra e contra o 
capital.

A retomada da Ponta do Arado, em Belém 
Novo, área metropolitana de Porto Alegre 
continua e segue viva. Finalmente os agentes 
defensores da propriedade privada retiraram a 
cerca com a que pretendiam fazer recuar os Mbya 
Guaraní! Também foram instaladas placas solares 
para a captação de energia e também conseguiram 
um motor a energia solar para maior 
independência no transporte via Rio Guaíba. 
Contudo e ainda apesar da aparente proteção legal 
que a retomada ganhou do Tribunal Regional 
Federal 4, em 26 de agosto de 2020 novamente os 
Mbya tiveram que denunciar que foram realizados 
muitos disparos nas proximidades da retomada. 
Os guerreiros e guerreriras resistiram, resistem, e 
longe das legalidades são eles que vem  segurando 
uma nova aldeia em terras ancestrais dos Mbya na 
Ponta do Arado. 

 Contra os empreendimentos imobiliários 
do turismo resistência Kaingang. Continua a 
retomada de Canela. No numero 2 da Crônica 
Subversiva, do ano 2018, festejávamos a terceira 
retomada da terra Kaingang de Canela e, neste 

Tekoá Ka'aguy Porã,

I Jere: 

Canela:

2020, os Kaigang anunciaram que depois de  
aguardarem por mais de dois anos o cumprimento 
de acordos, alguns deles judiciais, de que a Funai 
faria um estudo prévio acerca da reivindicação da 
comunidade de que a terra requerida é de 
ocupação originária e tradicional, retomaram 
novamente essas terras, que estão sendo 
usurpadas inicialmente sob a figura da FLONA 
(parque ambiental federal denominado floresta 
nacional de Canela) e consecutivamente por 
empresas privadas que cobiçam a industria 
turística da região.  A retomada que tem uma 
história de cerca de 10 anos, segue firme e 
insistente, duas características que são armas que 
conduzem à vitória. 

 Aos pés do Pico do 
Jaraguá, ao longo de 1,7 hectares, vivem cerca de 
800 Mbya Guarani.  No começo de fevereiro, um 
grupo se reuniu numa manifestação fúnebre num 
terreno onde a construtora Tenda Negócios 
Imobiliários S.A. planeja erguer um condomínio 
de 11 prédios. Atados às arvores, os guarani 
tentaram deter o desmatamento da área — 
segundo a Comissão Guarani Yvyrupa, 4 mil 
árvores foram cortadas pela empresa que 
descumpria a Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), norma que 
obriga que as aldeias sejam consultados antes da 
execução de qualquer obra próxima de seus 
territórios. Em resposta, retomaram invadindo as 
terras que estão sob ameaça de virarem prédios.

No dia 21 de junho, um incêndio atingiu 
parte da Terra Indígena Jaraguá, coube aos 
xondaros e xondarias o trabalho para conter as 
chamas que queimaram parte do cemitério 
Guarani na aldeia Tekoha Itakupe, uma das seis 
que existem na TI Jaraguá. Nessa aldeia, além de 
atingir parte do cemitério, o fogo queimou a 
vegetação nos arredores da nascente, de onde a 
comunidade canaliza água para as casas da aldeia, 
com tubulações e mangueiras.

Jaraguá, SP, março 2020:

Pela Terra. contra o Capital!
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Despejo do Quilombo Campo Grande

Centenas de viaturas e policiais cercaram a cidade de Campo do Meio em Minas Gerais, na tarde do 
dia 13 de agosto de 2020, para despejar o Assentamento Quilombo Campo Grande, em uma área no entorno 
da sede da antiga Usina Adrianópolis, e retirar as pessoas que resistiam à reintegração de posse por mais 
de 50 horas. O conflito começou logo após o anúncio da reintegração de posse, que foi respondida com a 
instalação de barricadas com entulhos e pneus para evitar o ingresso policial. 

Quando os policiais chegaram, se confrontaram com os aquilombados cuja resistência durou 56 
horas! A polícia acompanhada de drones e helicópteros ateou fogo no local, e dispersou os agricultores com 
gases. Com o avanço das forças da ordem, a Escola Popular Eduardo Galeano foi destruída por um trator. 
Além da escola, um barracão coletivo e as plantações foram destruídas como parte das ações da reintegração 
contra 450 famílias sem-terra. A mídia reportou tanto policias quanto agricultores feridos e passando mal 
pelos gases e a fumaça, assim como 4 detidos por desobediência que foram soltos pouco depois da 
reintegração.

O Quilombo Campo Grande ocupava o terreno desde 1998 sendo referência na produção 
agroecológica, sobretudo do café orgânico Guaií. Desde que ocuparam a fazenda enfrentaram vários 
despejos, porém voltaram e ocuparam uma área mais extensa da antiga fazenda. 

A história por trás do despejo do Quilombo Campo Grande. A família Souza Moreira

Criada em 1908 pelo português Manoel Alves de Azevedo, a usina Adrianópolis teve seu auge na 
década de 1970, impulsionada pelo Proálcool (Programa Nacional do Álcool), do governo militar.

Autorizado pelo governador Romeu Zema (Novo), o despejo foi determinado pelo juiz Roberto 
Apolinário de Castro em fevereiro, mas quem pede o despejo das famílias é o empresário Jovane de Souza 
Moreira, conhecido devoto da Igreja Congregação Cristã no Brasil, que tenta reativar a usina falida em um 
acordo comercial com um dos maiores produtores de café do país. O filho dele, conhecido por ser um dos 
coordenadores da campanha do deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PSL),  “sempre buscou o 
caminho certo, da Justiça”, segundo o advogado da família. Não podia ser de outra forma, Religiosos, 
Políticos e Confiantes na Justiça (que trabalha para eles), são a clara encarnação dos valores dominantes 
destes tempos, não é de se surpreender que ao mesmo tempo em que pedem o despejo de 400 famílias façam 
doações «solidárias» de cestas básicas.  

Avanço do agronegócio:  O principal argumento da família Souza Moreira para o pedido de 
urgência de despejo é um contrato firmado há dois anos com a empresa Jodil Agropecuária e Participações 
Ltda, cujo proprietário é João Faria da Silva, que já foi chamado de “maior produtor e exportador individual 
de café do país” por publicações especializadas. Entre os principais compradores dos produtos do 
empresário estão a Nestlé e a holandesa Jacobs Douwe Egberts (JDE), dona das marcas Pilão, Café do 
Ponto, Cacique, Café Pelé e Damasco.  O acordo com João Faria permitiu que ele quitasse as dívidas com 
os trabalhadores que haviam entrado na Justiça e os débitos municipais e estaduais. Afirmam que com o 

arrendamento da terra para o plantio de café, e o 
cultivo da cana-de-açúcar, a empresa iria gerar de 
300 a 400 empregos diretos na propriedade, 
Empregos que significam o fim do trabalho 
autônomo, a abertura para os agrotóxicos e, claro, 
as horas diárias de escravidão em plantios de café 
e açúcar, quase a manutenção da tradição 
colonial. E o argumento funcionou: na decisão do 
juiz ele justifica a retirada das famílias por conta 
do “rentável contrato de arrendamento rural”.

As resistências e os silêncios incômodos;

A pesar de que muita dessa informação ajuda 
a entender o contexto, cabe chamar a atenção de 

que se detalharam incansavelmente os carimbos, idas e voltas de cada papel usado pelos advogados juízes e 
promotores, em contraste com a econômica menção às 56 horas de resistência. 56 horas! 3 dias de luta que 
não se resume às ações dos advogados, luta que teve desde crianças com cartazes, faixas na estrada até o 
combate físico e violento contra os agentes da lei e da ordem. Anos de ocupações e retomadas de terra, que 
certamente foram defendidas com luta real dos aquilombados nessas 56 horas! 

Pela valorização da luta e da resistência, Celebramos essas 56 horas, cada barricada e pedrada, 
cada faixa, cartaz e grito de luta.
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1. Breve percurso de um caminho de 
resistência.

O povo Mapuche resiste a ser dominado 
desde antes da chegada das caravelas. Já os Incas 
tentaram "incluí-los" no tawantinsuyu mas foram 
infrutuosos. Ao sul do rio Maule, os mapuches 
permaneceram livres. 

Com a chegada dos espanhóis, várias 
tentativas de invasão e conquista se sucederam 
sobre o Wallmapu (território Mapuche que 
compreende os países do Chile e da Argentina) no 
que foi conhecido como a Guerra de Arauco, e que 
resultou no estabelecimento de fronteiras do 
território mapuche e sucessivos acordos de "paz" 
chamados de parlamentos, já que a coroa 
espanhola assim como o vicerreinado do Peru 
sofreram consecutivas derrotas. 

Costuma-se repetir que o conflito 
mapuche finalizou com a conformação dos países 
do Chile e da Argentina, nas campanhas militares 
conhecidas como a "conquista do deserto" (na 
Argentina) e a "pacificação da Araucania" (no 
Chile) em 1883. Eventos que significaram a morte 
de milhares de pessoas e a perda do território já que 
os mapuches foram deslocados de suas terras para 
"reduções" e "reservas". Outros foram vendidos 
ou doados como servos como aponta a nota do 
jornal El Nacional de Buenos Aires: "ENTREGA 
DE INDIOS. Los miércoles y los viernes se 
efectuará la entrega de indios y chinas a las 
familias de esta ciudad, por medio de la Sociedad 
de Beneficencia - El Nacional (31 de diciembre de 
1878).

O território mapuche tomado pelo estado 
foi declarado "terra fiscal" e foi leiloado. Para os 
mapuche a imposição de um sistema de vida em 
reduções provocou  que abandonassem a caça e a 
horticultura, adotando a pecuária e a agricultura, 
vivenciando uma  transformação gradual  de seus 
costumes que se aproximaram mais aos dos  
camponeses. Com o passar dos anos, a terra 
"legal" dos mapuche terminou sendo um 
minifundio que se degradou rapidamente 
provocando a migração para as cidades.  

Porém, a luta dos Mapuche não terminou 
com a Pacificação da Araucania. Mediante várias 
agrupações sociais e políticas, uma das quais foi a 
Sociedade Caupolicán Defensora da Araucania, 
ativa desde 1910 até 1938, eles continuaram 
resistindo a serem dominados. 

As intenções de não se conformar com a 
ocupação do seu território e a consequente 
transformação de seus costumes, foi se 
solidificando e, na década de 1960, começaram as

retomadas de terras reivindicadas como parte do 
território mapuche na província de Cautin, em um 
episódio conhecido como O Cautinazo.

Ao longo do processo da reforma agrária 
iniciada no governo de Eduardo Frei Montalva 
(1964-1970), e continuada pelo Salvador Allende 
(1970-1973) muitas das comunidades mapuches 
iniciaram um processo autônomo de recuperação 
de terras, as margens das propostas do Estado. 
Logo após do inicio do período ditatorial no Chile 
(1973-1990) estas recuperações foram 
confiscadas pelo governo militar e concedidas 
para empresas florestais mediante leilões (As 
empresas florestais no Chile são as que se dedicam 
a exploração do pinos e eucalipto), o que detonou 
um conflito dos mapuches contra os novos 
usurpadores, os quais pra 1972 organizaram 
grupos paramilitares para combater as 
recuperações territoriais mapuches. 

O ingresso das empresas florestais 
conformam o ponto nevrálgico do conflito 
mapuche, já que o interesse nas terras do 
wallmapu envolve a indústria de celulose, um dos 
empreendimentos capitalistas mais rentáveis para 
a mentalidade mercantilista. 

Em inícios da década de 1990, iniciou-se a 
construção da Hidrelétrica  Pangue, na bacia do 
rio Biobio e controlada pela empresa chileno-
espanhola ENDESA e para 1997 começou-se uma 
segunda hidrelétrica, a Ralco, que provocou uma 
série de conflitos com os mapuches que se 
negaram a abandonar suas terras, entre quem se 
sobressai o nome das irmãs Quintreman por terem 
organizado inúmeros protestos para evitar a 
construção da barragem Ralco apesar da qual ela 
continuou sendo erigida. 

A luta dos Mapuche
 contra o Estado Chileno.
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Na mesma época, na década de 1990, 
começava a exploração das plantações florestais 
criadas no período ditatorial. As empresas 

(1)
florestais CMPC , controlada pelo grupo Matte e 
dentro da qual age a Florestal Mininco, e a 
empresa Celulosa Arauco e Constitución, são as 
empresas papeleras e de celulose que se localizam 
na região de Biobio, a Araucania, Los Rios e Los 

(2)Lagos , que correspondem ao território ancestral 
do povo mapuche.

Em 1998 é fundada a Coordenadora de 
Comunidades em Conflito Arauco-Malleco (mais 
conhecida como CAM) que reivindica 
abertamente a ação violenta legítima  para a 
recuperação e independência do território 
mapuche em relação à jurisdição do estado 
chileno. Através dos  Órgãos de Resistência 
Territorial (ORT) tem se reivindicado até o ano 
2008 115 ações em prédios das empresas 
florestais, 59 incêndios contra maquinaria e 
veículos, confrontos com policiais, latifundistas e 
funcionários judiciais, para além de dezenas de 
recuperações territoriais. 

Cabe ressaltar que as ações do povo 
mapuche na luta pelo seu território e vida, eles 
tomaram a iniciativa do ataque, não se resignando 
a perder suas terras nem suas formas de vida. Essa 
determinação destrói os discursos da conquistas 
sobre os povos, destrói a lenda da pacificação da 
Araucania e destrói a ideia da onipotência do 
estado. O povo Mapuche protagoniza uma luta na 
qual, na defesa de sua vida, protagoniza ações que 
ofendem os que tentam dominar: grandes 
empresas de devastação da terra, exércitos 
nacionais e governantes que há séculos não 
conseguem derrotar esses guerreiros. 

Sendo assim, o Estado chileno, durante a 
presidência de Ricardo Lagos (2000-2006) admite 
que está sofrendo uma ofensiva mapuche e assume 
uma es t ra tég ia  voraz  cont ra  e les :  A 
implementação da lei anti terrorista (criada na 
ditadura) contra os Mapuche. O ministério do 
interior formalizou a CAM dentro desta lei, como 
organização terrorista, conseguindo perseguir e 

(3)sequestrar suas lideranças. O "Caso Lonkos " foi 
emblemático dentro desse ataque estatal tendo aos 
Lonkos Pascual Pichun e Aniceto Norin 
condenados a 5 anos de presídio por "ameaça de 
incêndio terrorista”, e o "Caso Puluco-Pidenco", 

O contra ataque do estado chileno e a lei anti 
terrorista.

1.Fundada no ano de 1920, a CMPC iniciou suas operações no Brasil em 2009, quando  adquiriu a Unidade Guaíba da 
Aracruz Celulose, as margens do Rio Guaíba em frente a Porto Alegre.
2. Aylwin, Jose; 

.
3.  Lonko é um tipo de liderança mapuche.

Yáñez Nancy e  Sánchez Rubén.  Pueblo Mapuche Y Recursos Forestales En Chile: Devastación Y 

Conservación En Un Contexto De Globalización Económica, Observatorio Ciudadano IWGIA, s/f

em que quatro mapuches foram condenados a 10 
anos de prisão por "incêndio terrorista". Na região 
de Bio bio, Vítor Ancalaf, foi condenado a cinco 
anos de presídio por incendiar uma máquina da 
Hidrelétrica ENDESA. 

A lei anti terrorista, serve perfeitamente 
para legalizar uma forte repressão contra os 
mapuche que desde então são cada vez mais 
aprisionados dentro dos cárceres chilenos.  
Durante o governo Michelle Bachelet (2006-
2010) se usou essa lei para acusar 54 lideranças; 
quatro das quais foram condenadas. Durante o 
governo Sebastián Piñera (2010-2014), logo do 
incêndio e morte  do casal Luchsinger-Mackay, a 
lei antiterrorista foi aplicada contra o Machi 
Celestino Córdova, para condená-lo a 18 anos de 
presídio. Durante o segundo governo Michelle 
Bachelet (2014-2018),  quatro mapuches foram 
novamente acusados pela lei anti terrorista logo de 
um incêndio em uma Igreja Evangélica no ano 
2016, e que permaneceram presos até 2018

Com essa forte repressão, novos contextos 
de luta se apresentaram, e longe de uma 
claudicação ou inclusão nas regras dos que tentam 
dominar, e a pesar de estar nas garras do inimigo, 
os presos mapuches conseguiram a habilitação de 
um módulo exclusivo para eles, compartilhado 
entre mapuches acusados e condenados, com 
regimes de visitas diferentes ao resto dos presos, e 
isso favoreceu a realização e continuidade de 
várias cerimônias, rituais e encontros, 
fundamentais para a vida mapuche.

Mas a luta não se conformou com esses 
tratos diferenciados nas prisões e uma longa 
história de greves de fome e agitações começaram. 

Em março de 2006 Juan Huenulao, 
Patricio Marileo, Jaime Marileo e Patricia 
Troncoso (detidos desde agosto de 2004) 4 dos 9 
presos mapuches condenados pela lei  
antiterrorista iniciaram uma greve de fome 
indefinida que durou mais de 62 dias, demandando 
que se respeite a dignidade do povo mapuche e que 
se revise seu julgamento apontando as 
características da lei anti terrorista: testemunhas 
sem rostos, anônimos, apesar do qual não 
conseguiram que o governo Bachelet revise seu 
julgamento. Em outubro de 2007 se iniciou uma 
nova greve de fome de novo sem êxito. O que não 
reduziu a luta, muito pelo contrário...

Greves de fome. Nem a prisão detém a luta 
Mapuche:
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Entre 2010 e 2011 as greves de fome dos 
presos mapuches cobraram ainda maior força. Em 
protesto contra as condições dos processos 
judiciários nos quais eram julgados duas vezes, 
pela justiça ordinária e pela justiça militar, em 
rechaço à aplicação da lei anti terrorista e a 
desmilitarização de seus territórios, se sucederam 
as seguintes greves de fome: 

· A greve de Julho de 2010. Em 12 de julho,  
23 mapuches iniciam a greve de fome, se 
somam 9 mapuches no cárcere de  Angol. 
Em 23 de agosto, o tribunal de Concepción 
autoriza a alimentação forçosa contra os 
presos em greve. Fora da prisão os 
mapuches tomaram as oficinas da 
Comisão Econômica para América Latina 
e o Caribe (CEPAL) em Santiago, como 
ato em apoio à greve. No dia 1º de outubro, 
22 mapuches de Concepción finalizam a 
greve de fome que durou 82 dias após o 
compromisso do governo de desistir de 
todas as acusações amparadas sob a lei 
antiterrorista. Mas, 10 dos 11 grevistas do 
cárcere de Angol  decidem continuar com 
a greve, declarando que o acordo 
oferecido não impedia que a promotoria 
continuasse a utilizar a lei anti terrorista 
em futuras acusações contra os mapuches. 
A greve só finalizaria entre o 9 e 12 de 
outubro: Luis Marileo é o último dos 
mapuches em finalizar a greve de fome, 
que então era um menor de idade acusado 
também sob a lei anti terrorista. 

· A greve de Fevereiro de 2011. 17 presos 
mapuches acusados de Incêndios 
Terroristas e Associação Ilícita, por 
testemunhas sem rosto, foram absolvidos. 
No entanto,  4  mapuches foram 
condenados; por  roubo com intimidação, 
atentado contra a autoridade e tentativa de 
homicídio, pelo ataque contra o promotor 
Mario Elgueta acorrido em outubro de 
2008; Héctor Llaitu a 25 anos, Ramón 
Llanquileo, José Huenuche e Jonathan 
Huillical foram condenados a 20 anos. Em 
15 de março: Héctor Llaitul, José 
Huenuche, Ramón Llanquileo e Jonathan 
Huillical re iniciaram  a greve de fome. 
Eles finalizariam sua greve de fome 
finalmente no dia 6 de junho, após 86 dias 
de jejum. 
Todas as greves foram amplamente 

apoiadas desde fora, e muitas individualidades e 
coletividades em luta contra a dominação não 
apenas apoiaram, se solidarizando com os 
mapuche, mas lutaram contra o projeto 
civilizador também desde as ações ofensivas de 
ataque. Precisamente entre 2010 e 2011, em

Santiago, as ações anárquicas estavam na mira 
do poder sob o caso bombas. 

A história do Machi Celestino Córdova 
forma parte dessa luta e se relaciona 
estreitamente com o assassinato de Matías 
Catrileo.

Em Janeiro de 2008, na comunidade de 
Vilcun, na Araucania, rodeada pela fazenda 
Santa Margarita de Jorge Luchsinger e 
custodiada por policiais desde 2001, Matias 
Catrilenco foi assassinado pela polícia com um 
tiro de submetralhadora Uzi.  Desde então, 
todos os anos se realizam protestos na data de 
seu assassinato. Em 2013, precisamente dentro 
desses protestos, a casa dos fazendeiros 
Werner Luchsinger e Vivianne Mackay foi 
incendiada logo de um combate entre eles que 
estavam armados e os mapuches. O casal 
Luchsinger Mackay morreu no incêndio. 
Entanto que o Machi Celestino Córdova foi 
detido a 1750 metros do lugar, ferido de bala, e 
sendo apresentado como o único imputado 
pela morte dos Luchsinger Mackay.

O Machi foi declarado culpado em 
2014 com uma condenação a 18 anos de 
presídio. E já para 2018 ele iniciou uma forte 
greve de fome que durou 150 dias, para 
conseguir sair da prisão e realizar a cerimônia 
do Rewe, que conseguiu em julho de 2018, 
demonstrando assim que não abandonava seus 
costumes e que ainda exigia, com as 
ferramentas de luta ao seu alcance, continuar 
seus encontros com sua comunidade. 

E mais uma vez neste 2020 o Machi é 
protagonista de uma nova greve de fome, 
reivindicando um tratamento diferenciado para 
os mapuche no cumprimento das "penas", sair 
para o rewe anual, e não se incluindo nem 
submetendo às leis e punições do Estado chileno. 
Essa é uma das principais reivindicações desta 
greve de fome, legitimadas pelo convenio 169 da 
OIT utilizado como argumento judicial para sua 
luta. 

Vários guerreiros mapuches tem se 
somado a esta greve, que não se reduz à situação 
carcerária do Machi, mas a uma luta dos 
mapuche contra o domínio estatal chileno, não 
aceitando suas leis nem suas prisões.

O MACHI CELESTINO CORDOVA
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Após 107 dias de greve de fome 7 dos 
quais foram de greve seca, o Machi conseguiu ter o 
compromisso de 30 horas de liberdade para a 
celebração do rewe finalizando assim sua greve de 
fome. Porém 26 Presos Mapuches continuaram 
em greve, e esperando a resposta do governo 
chileno que tinha escutado suas demandas em 
reunião oficial, e as quais não respondeu nem no 
prazo por eles marcado nem nunca. Diante do qual 
no dia 24 de agosto os 26 Presos Mapuches 
iniciaram a greve seca. Em 30 de agosto 12 deles 
foram levados para o hospital de Los Angeles à 
força e violentamente, apesar de suas delicadas 
condições físicas, para serem alimentados 
forçosamente. 

O 3 de setembro, a 123 dias de greve de 
fome, os presos mapuche de Angol depõem a 
greve que demandava “liberdade ou outra medida 
alternativa distinta à prisão" e pedindo aos "peñi 

não continuar com esse sacrifício. Não existe  
derrota, não teve negociação com o governo" 
(Werken Rodrigo Curipan, Portavoz dos presos 
p o l í t i c o s  m a p u c h e  d e  A n g o l )  

A luta do povo mapuche, certamente é 
heterogênea e não se limita ao aqui retratado. Com 
suas próprias contradições e tensões, não é uma 
luta uniforme, mas resgatamos aqui a luta radical 
contra a dominação de uma parte dos mapuches, 
porque é precisamente essa a luta que desperta a 
admiração fora e dentro do Wallmapu. Porque uma 
coletividade que luta por ela mesma, para sua 
própria existência, não se reduzindo à inclusão 
nem às migalhas daquele que por séculos tenta a 
dominar, e luta  ainda que contra inimigos 
gigantes sem se sentir amenos ou incapazes da 
vitória, é uma coletividade tão cheia de dignidade 
que desperta o respeito e interpela sobre nossas 
próprias batalhas.

"Podemos obter várias aprendizagens para nós mesmos olhando a contínua luta radical 
mapuche, elementos que sem dúvida poderiam nos aportar na luta insurreta contra toda 
autoridade. Seu ritmo de guerra é já um exemplo a seguir, intensificando e diversificando o 
combate, por um lado contra o despojo de séculos ainda vigente, e por outro lado como resposta 
aos golpes repressivos. Assim, por exemplo, em abril de 2016 enquanto o Estado, seus fiscais, 
polícias e agentes de inteligência ainda não paravam de celebrar e alardear após a detenção de um 
grupo de comuneiros acusadxs de participar no atentado incendiário onde morreram queimados 
dois latifundiários (2015), grupos de resistência mapuche realizaram diversos atentados 
incendiários que aturdiram o poder demostrando-lhe que o encarceramento não é sinônimo de 
derrota e que a luta segue e se intensifica. Quão fortes seríamos se mais companheirxs tivessem 
essa atitude de romper sua própria rotina e comodidade para passar a desatar a raiva contra a 
dominação, para devolver os golpes do inimigo e dar-lhe tudo na insurreição permanente contra o 
poder." (trecho do texto publicado na revista Contra Toda Autoridad #4)

Há propostas que tem a ver com a inclusão, 

com a integração, essas as consideramos uma 

derrota para a causa mapuche. Outras propostas, 

que tem a ver com um tipo de autonomia 

regionalista ou federativa, e ao mesmo tempo ser 

parte do Estado. Há também uma proposta de 

plurinacionalidade, mas que também é de 

integração e subordinação. No fundo nosso projeto 

político é a reconstrução da nação mapuche. e isso 

implica, todo o que temos dito respeito da 

autonomia que é independência política, orgânica, 

ideológica, cultural; a construção de um 

pensamento próprio, uma proposta política 

mapuchista. E é por isso que nossa luta principal hoje é do tipo territorial, como elemento necessário para a 

autonomia, e o que fazemos é desde já, desenvolver a autonomia nos feitos, de fato, confrontando com o Estado, 

confrontando com a instituição opressora (Entrevista com  Héctor Llaitul, da CAM, por Nicolás Romero)

Um grupo de mulheres mapuche ocupou durante os últimos dias de greve dos presos mapuche, as instalações 
da Rádio Bío Bío em Temuco, exigindo não omitir as informações sobre a greve dos Mapuches. Várias 
máquinas foram queimadas, posses patronais incendiadas, estradas bloqueadas e protestos 
aconteceram em apoio à luta Mapuche, porque uma coletividade que luta digna, sem baixar a cabeça 
para as migalhas da dominação se ganha o respeito e a solidariedade de todos os que sentem o instinto 
de liberdade correndo nas veias. 
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É fogo!
A terra segue ardendo, a estão queimando. Como em 2019, aqui, no Brasil e na 

Argentina, na Bolívia, no Paraguai....
Junto das poses humanitárias e das aparências solidárias que fizeram sua aparição 

pomposa no cenário da pandemia do Covi-19, a lógica estatal de defesa da propriedade, 
continuou despejando, invadindo, assassinando, devastando, provavelmente muito mais a 
vontade já que os holofotes da atenção apontavam para outro lado. Devemos à sinceridade 
do tóxico Ricardo Salles (ministro de Meio Ambiente) a frase emblemática que resume 
essa atuação: "passar a boiada".  E isso vai em todos os níveis dos que governam. Ou seja, 
ao mesmo tempo em que se fala de solidariedade continua se procurando a dominação 
total.

U r u g u a i .  A t a q u e  c o n t r a  e m p r e s a  
construtora do Trilho do Trem para a UPM.

Na madrugada da segunda feira 20 de julho atacamos com pedras, molotovs e panfletos 
reivindicativos a sede do Consórcio Construtor do Trilho de Trem Central (CCFC).

O CCFC é o grupo de responsáveis da construção do trem para a empresa UPM. No Uruguai querem 
instalar uma das fábricas de celulose mais grandes do mundo, e para levar adiante a empresa finlandesa UPM 
precisa da construção de uma infra estrutura ferroviária para conectar diretamente com a ponte que a empresa 
também vai instalar na capital montevideana para o ingresso e saída de suas mercadorias.

Hoje, ambos projetos se 
encontram em plena construção. O 
ocorrido nesta madrugada do 20 é 
u m  a v i s o  d e  q u e  n ã o  
permaneceremos passivos diante da 
devastação da terra e da miséria à 
qual o estado e o capital querem nos 
condenar.

A luta é pela vida ... 

É Agora.

Organiza-te, Conspira e Ataca.

Trata-se do desenvolvimento como paradigma, como o norte da bússola dos que governam, dos 
capitalistas. Não se trata aqui de observar apenas uma atitude de um governo específico, e sim de entender 
que a devastação e a colateral opressão são eixos constantes e transversais aos Estados, salta aos olhos que 
estão presentes em todos os governos (certo que outros governos tinham trabalhado uma imagem mais 
politicamente correta), já que são parte do modelo do desenvolvimento, esse ideal que norteia o mundo 
ocidental. 

O desenvolvimento se solidifica como o caminho sagrado de todos os países, é a receita única de 
movimento econômico, uma roda que gira e gira para um rumo fantasioso e inalcançável de produção sem 
limites e crescimentos econômicos infinitos. Crescer, aumentar, incremento. recordes, e assim os incêndios 
serão os que possibilitem esses novos recordes produtivos do país. O nacionalismo vem como anel para o 
dedo desse modelo insaciável. É em nome do desenvolvimento como promessa de salvação que se legaliza 
e todo mundo "compreende" toda a devastação, o sofrimento da terra parece ser aquele martírio tolerado em 
procura da salvação: O Brasil vai dar certo, resume essa promessa de redenção, esperança e religiosidade 
que justifica a crueldade presente contra a água, a terra, o ar, os povos não ocidentais. 

O fogo, não é o problema, o problema é o fogo devastando a terra e o fogo ausente no que realmente 
precisa ser destruído.
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ENCONTRO PUNK AMAZÔNIA EM KAOS
Aconteceu em Belém do Pará:

Entre o final de 2018 e começo de 2019, os punks de Belém do Pará desenvolveram uma mobilização para 

organizar um evento punk, visando debater sobre a nossa história, nossa cultura e nossos elementos identitários, 

bem como, no intuito de fortalecer nossa resistência contra o fascismo crescente no país. 

Durante o período de elaboração, entramos em contato com vários punks de outras regiões. Este foi o 

momento em que constituímos uma programação destinada a abarcar punks de inclinações filosóficas diferentes 

(niilistas e anarquistas). Desta forma, nossa programação contou com o lançamento de três livros escritos por punks, 

e que relatam contextos mais ou menos parecidos, porém, com abordagens, reflexões e enfoques relativamente 

diferentes.

No primeiro dia do evento (20/12/2019) nossos debates giraram em torno de nossa cultura, identidade, e na 

busca por estabelecer, na medida do possível, quais as nossas bases culturais, nossos princípios norteadores dos 

quais não podemos abrir mão. Esses elementos são, a saber: nossa resistência antifascista e contra todos os tipos de 

autoridade, nossa resistência contra todas as formas de opressão (racismo, sexismo, LGBTfobia e machismo, por 

exemplo), a importância do “faça você mesmo” em nossa cultura, e nossas visualidades e nossas sonoridades, dentre 

outros elementos igualmente importantes.

No segundo dia (21/12/2019), ocorreu o lançamento de dois livros: 1) Valo Velho (SP) divulgou a obra 

autobiográfica “My Way: a periferia de moicano”, na qual o autor relata sua vivência punk no Brasil, sua 

participação na formação do Movimento Anarcopunk de São Paulo (MAP/SP), e sua vivência punk e combatente 

nos Estados Unidos; e 2) Maurício Remígio (PB), ex baterista da banda anarcopunk C.U.S.P.E, divulgou seu livro 

“Desapropriando o currículo: imagem, prática educativa e experiência vivida no movimento anarcopunk”, no qual a 

partir de sua vivência no anarcopunk, o autor desenvolve uma abordagem de ensino sem hierarquias e voltada para a 

liberdade intelectual dos estudantes.

No terceiro e último dia (22/12/2019) contamos com o lançamento do livro do punk hardcore (HC) Johnny 

HC (GO). Em seu livro “O NHC e os anos 90: Uma história de luta, amizades, conflitos e cultura”, o autor narra sua 

trajetória na cultura punk, porém, foca especificamente no contexto histórico que desencadeou a ruptura de alguns 

punks com o MAP do Rio de Janeiro. Nesse momento foi abordada sua visão niilista, os motivos da ruptura e os 

resultados inesperados deste fato. Esse foi, também, um momento que suscitou opiniões acaloradas. Apesar disso, o 

evento ocorreu de forma tranquila e fortaleceu os contatos de punks em várias partes do país.

Ainda neste dia, Joker Índio, um dos organizadores do encontro, elaborou e colocou em prática pela parte da 

manhã, um passeio pelo Centro Histórico da cidade. Intitulado Roteiro Punk Cabano, o passeio teve o objetivo de 

visitar vários espaços no qual a Revolta Cabana deixou sinais de sua resistência e luta. 

A titulo de breve compreensão, a Revolução Cabana (1835-1840) correspondeu a um movimento de revolta 

popular encabeçado por negros, indígenas, e brancos pobres contra o julgo das elites locais. Como resultado, os 

revoltosos mataram o governador Lobo de Souza e tomaram o poder, iniciando assim um governo revolucionário. 

Embora o governo tenha durado pouco tempo, essa revolta escreveu uma página importante na história da luta dos 

povos oprimidos.

Durante o evento, também foi importante a contribuição de outros punks que enviaram cartas com suas 

visões sobre os temas de cada debate. Essas cartas foram lidas e suscitaram reflexões pertinentes. Dentre as 

correspondências que recebemos, estava uma série de materiais informativos sobre lutas sociais que foi enviada 

pelos organizadores da rádio “Invasão Sonora: Pela Terra Contra o Capital”, de Pelotas no Rio Grande do Sul. 

Ficamos muito gratos com a participação e contribuição de todos.

Com o final do encontro, ficou decidido que alguns punks iriam desenvolver relatos pessoais sobre o 

evento, no intuito de construir um livro coletivo sobre o assunto. Assim sendo, este breve resumo sobre o evento já 

descreve um pouco da importância e dos conteúdos que serão abordados na obra. No mais, durante os dias do 

encontro, desenvolvemos algumas Gigs e demos rolés pela cidade, mantendo nossa cultura viva e pulsando ao 

melhor estilo punk.

Coletivo Tapuru Punk
Belém do Pará. junho, 2020



Foge Cara, Foge!   Xosé Tarrío Gonzalez, Edições Crônica Subversiva. Porto Alegre 2020.

É a primeira versão em português de um livro que desde a década dos noventas vem enchendo de amor 
e ódio a quem o lê. Amor pela liberdade e ódio pelas prisões.

O autor, Xosé Tarrío, um anarquista que se fez como tal sequestrado pelo estado espanhol, nos 
comparte uma parte da sua vida, na que entra na prisão por um furto menor e termina encarcerado pelo 
resto da sua vida. Porém, ele é daquelas pessoas que não decai na luta, que espalha cumplicidade e 
solidariedade, que nunca se submete, levando a dignidade aos extremos que nos torna seus cúmplices e 
odiamos, junto com ele, a cada carcereiro que procura humilhar os presxs.  Seu relato é o raio x das 
aberrações que acontecem nas prisões, é o relato dos inícios do regime FIES na Espanha, como forma 
de castigo exemplar contra os presos em luta, A COPEL e toda uma geração de amantes da fuga.  

Por marcar profundamente a cada ser que o lê, o livro de Xosé Tarrio transcende fronteiras e tempos, finca na pele a 
vida de alguém decidido a não abdicar, a lutar com unhas e dentes contra toda autoridade.  

Como vivimos desde la Anarquía la lucha y los disturbios por el poder en

Bolivia.

 

 Edições Crônica Subversiva (espanhol) La Paz, Bolívia 2020.
O governo esquerdista e indigenista Evo Morales caiu em outubro passado, depois de 13 anos no poder, e alguns não 

puderam evitar sentir pena por isso. Dentro do turbilhão político que esses eventos desataram, os companheiros anárquicos dos 

Andes, e o irremediável anarquista Gustavo Rodriguez, nos compartilham uma coletânea de textos 

germinados pela sede de luta contra a dominação, "num cenário armado pela pugna pelo poder, no qual 

simplesmente os àcratas não intervimos. Esse forcejo pela cadeira presidencial não nos incumbe, mas 

sim a ofensiva constante contra toda autoridade". E sua leitura não serve apenas para entender o contexto 

boliviano no evento que termina com a era Evo Morales, mas é também uma colaboração para repensar 

um elemento polêmico no agir anárquico: a sedução que as esquerdas exercem sobre alguns ingênuos.

O relato é marcado pela critica sobre como as esquerdas e o pachamamismo (folklorização da 

cosmovisão andina sobre a terra,  apta para o consumo urbano, e internacional), deram fortes estocadas 

na luta antiautoritária e significaram uma perda da luta autônoma que não se enquadrava  na via 

parlamentar e que, após 13 anos de governo do MAS, ficou reduzida à guerra entre partidos e às eleições, 

ou seja, ao Estado, por isso se inscreve na valorização da informalidade e da luta anti estado.

Trata-se com certeza de um livro iconoclasta, ele tem o atrevimento de atacar os "heróis" de cara 

vermelha, aqueles que se ganham simpatias iniciais e que, logo, façam o que façam, são mantidos nesse 

pedestal. É um apelo à luta permanente contra o estado, seja este de esquerda ou de direita, e nesse sentido, acompanha os textos 

iconoclastas que se atreveram a questionar os "anarco" chavistas, na Venezuela, os "anarco" zapatistas no México e também os 

"anarco" lulistas no Brasil. Ao final, é a descrição atualizada daquela frase que comove e move os àcratas do mundo: Exercer o 

Poder corrompe, se submeter ao poder degrada.

Amazônia em Kaos: relatos punks abaixo da Linha do Equador.   

Jaddson Luiz S. Silva, Joker Índio, Johnny Hardcore Nihil, Marina Knup, Mauricio Remígio, Valo 

Velho. Editora Monstro dos Mares. Belém do Pará - Ponta Grossa. 2020

"Talvez para alguns que observam de fora e não compreendem a importância de nossa garra 
em construir um evento punk com poucos organizadores e poucos recursos, não dá para ver a 
dimensão do que foi o “Encontro Punk Amazônia em Kaos”. Porém, para nós de Belém do Pará que 
já estamos vindo de pelo menos dois anos de rearticulações e fortalecimento da cultura punk na 
região, foi um suspiro de vida, uma pulsação de luta, um grito de resistência." começa nos 
aclarando o livro e demonstrando mais uma vez que essas pequenas chamas ascendem gigantes 
fogueiras. O encontro Amazônia em Kaos foi já uma surpresa agradável e provocadora que 
reivindica uma posição de vida que não se conforma. 

E é bem assim, a cultura punk que preza pela liberdade e a mobilização em bando, recupera lutas, se expande nas ruas, nas 
cidades, e inexplicavelmente desde elas, retorna à terra.  Há algo de inevitável nessa ruptura com as cidades, elas representam a 
ordem imposta e os punks sim que sabem atacá-la, apesar e precisamente por estarem nas cidades, os punks agridem a imagem 
de cartão postal, a imagem da beleza padrão, a idealização do escravo bem sucedido e consumista. 

A coletânea se completa e finaliza com a importância da memória combativa local: "Fizemos o rolé cabano depois que 
todos saíram. A história humana é cheia de batalhas, conflito por ganância e resistência e tudo mais." nos comenta sobre isso, 
um dos relatos. Localizando o punk na luta sem fronteiras nem bandeiras, mas ao mesmo tempo carregada de heranças que nos 
fazem o que somos e nos confrontam em palavra e ação contra toda forma de opressão.  
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DAS RUAS DE ...

Porto Alegre, 7 de setembro, 2020

Santo Ângelo, outubro, 2020
Porto Alegre, agosto, 2020

Porto Alegre, 2020
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Kataclisma 
MÓNICA CABALLERO e FRANCISCO SOLAR

Cara a cara com o inimigo mais uma vez.
E mais uma vez, que a solidariedade anárquica de hostilidade contra a dominação fale alto.

Na sexta feira 24 de julho de 2020, uma nova caçada repressiva contra os anarquistas no território em conflito com o 
estado chileno, bateu nas portas dxs companheiros anarquista:. Mônica Caballero e Francisco Solar. Sob a acusação de serem 
os autores de 4 ataques explosivos contra elementos da dominação, sequestraram os companheiros e os submeteram a uma 
audiência online, na mesma sexta feira 24 de julho, onde determinaram a prisão preventiva por 6 meses contra eles. 

Nem Mônica nem Francisco são desconhecidos para o poder, são seus inimigos há bastante tempo. No ano de 2010 
ambos dois e mais pelo menos 12 outros companheiros anarquistas foram acusados e sequestrados pelo estado chileno no 
conhecido Caso Bombas, uma forte caçada repressiva contra anarquistas que detonou após a morte em combate do 
companheiro Mauricio Morales e que tentava frear os ataques contra a materialidade do poder que aconteciam e continuam 
acontecendo daquele lado da cordilheira, e que teve como resultado a vergonha pública da polícia que perdeu a acusação contra 
todos eles, não conseguindo demonstrar as gigantescas acusações que compunham o Caso Bombas e absolvendo a todxs os 
acusados.

Em 2013, Mônica e Francisco, um ano 
após estarem habitando as terras em conflito 
com o Estado espanhol, foram detido pela 
polícia espanhola acusados de atacar com um 
artefato incendiário a Basílica de Zaragoza. 
Pasaram 4 anos nas prisões espanholas até 
serem expulsos para o Chile em 2017.

Em ambas ocasiões, os companheiros 
mostraram não apenas uma atitude digna, mas 
de altivez diante dos inimigos, gritando que 
viva a anarquia e desejando a morte do estado 
nos mesmos salões da ritualidade judicial, pelo que a solidariedade com eles transcendeu idiomas e fronteiras.  

E hoje, no inverno de 2020, são detidos mais uma vez, acusados de atacarem com um artefato explosivo enviado pelo 
correio a  54° delegacia policial de Huchuraba, no dia 25 de julho de 2019, ataque que deixou 8 policiais feridos e sua delegacia 
destroçada, no mesmo dia em que outro pacote-bomba enviado para a escritório da empresa  Quiñenco onde trabalhava o ex 
Ministro do Interior Rodrigo Hinzpeter, no bairro de Las Condes o qual não foi aberto por Hinzpeter e foi desativado pela 
equipe táctica contra explosivos que já estavam alertadas pela explosão na delegacia. Ambas ações foram reivindicadas pelo 
grupo: Cúmplices Sediciosos/Fração pela Vingança. Os outros atentados pelos quais agora estão no banco dos réus são dois 
artefatos explosivos no prédio da Imobiliária Tánica no bairro burguês de Vitacura que aconteceram no dia 27 de fevereiro de 
2020 e reivindicadas pelo grupo: Afinidades Armadas na Revolta. 

Ao longo do dia 24 de julho de 2020, logo do sequestro dos companheiros se soube de mais invasões contra moradias 
de outros compas anarquistas no Chile, sem ter especificações sobre os motivos argumentados, ma com a certeza de que se trata 
do mesmo contra ataque do poder, a caçada repressiva anti anarquista.

Anarquistas como somos, e inimigos de toda forma de dominação, não nos norteamos pela lógica de inocentes ou 
culpados, mas pelo antagonismo contra a dominação que valorizamos quando se materializa, pela posição dos companheiros 
que não se vestem de ovelhas diante do inimigo mas que com sua fortaleza fazem destes momentos mais um momento de 
ofensiva. Desde a Crônica Subversiva, nossa palavra escrita procura expandir a solidariedade anárquica, ativa e combativa, 
com aqueles que em palavra e ação levam a hostilidade contra a dominação na sua atitude irredutível diante da repressão. (Com 
informações da Rede Solidaria Antikarcelaria con Juan y Marcelo, Contrainfo e a Coordinadora 18 de Octubre.)

Difundimos também extratos das Reivindicações das ações pelas quais são acusados Mônica e Francisco:

Secção Anticarcerária
Cruz Negra Anarquista 
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Santiago, Inverno de 2019. 

Reivindicação Atentados com Pacotes-Bomba contra 

Rodrigo Hinzpeter e o Chefe dos Carabineros Manuel 

Guzmán

Rodrigo Hinzpeter, ministro do interior do governo 
anterior de Sebastián Piñera, encarregado de desatar a 
repressão a comunidades mapuche em luta, a entornos 
anarquistas e a setores estudantis mobilizados e 
radicalizados no calor das lutas nas ruas. Carrega os 
cadáveres de Manuel Gutierrez, dos 81 presos da prisão de 
San Miguel e dxs feridxs das revoltas de Aysen e Freirina. 

Manuel Guzmán, chefe dos carabineros da 54ª 
delegacia de Huechuraba, quartel policial encarregado de 
reprimir e controlar o território onde, em 1998, seus antigos 
colegas assassinaram a companheira anarquista Claudia 
Lopéz durante os enfrentamentos de rua em setembro.

A sociedade policial e carcerária é uma realidade. 
Qualquer ação contra ela é completamente válida.

Esta operação de dois ataques com explosivos são 
um claro ato de vingança e guerra contra indivíduos 
específicos que sustentam e dirigem este mundo. Suas 
atuações não foram esquecidas. Respondemos através da 
ação anárquica violenta que é uma contribuição para a nova 
guerrilha urbana.

Entendemos que a única forma de permanecer vivxs 
é golpeando os opressores. Sabemos que o Poder não cairá 
com esses ataques, mas não é por isso que ficaremos de 
braços cruzados. Golpeamos porque não contemplamos a 
passividade cidadã em nossas vidas. 
Nos afastamos das estruturas formais 
de combate para tomar em nossas 
mãos, reunidas em afinidade, o prazer 
do ataque.

Os poderosos são de carne e osso, 
são identificáveis, 

vulneráveis e destrutíveis…  
Vamos por eles.

Ampliemos 
nossos limites de ataques: 

Sempre podemos buscar mais.
Desencadeemos as hostilidades 

destrutivas!

CÚMPLICES SEDICIOSXS 
/FRAÇÃO PELA VINGANÇA

OPERAÇÃO PELA EXPANSÃO DAS 
HOSTILIDADES AOS CARRASCOS

Santiago, verão de 2020. 

Reivindicação de Atentados explosivos contra imobiliária 

transoceânica na comuna de Vitacura. 

 

Reivindicamos a colocação de dois artefatos 
explosivos nas dependências da imobiliária transoceânica, 
localizada na Avenida Santa Maria 5888 da comuna de 
Vitacura. Deu-se aviso telefônico com uma hora e meia de 
antecedência para o Café Kant, localizado no interior da 
Imobiliária, para Carabineros e a rádio Cooperativa, com a 
finalidade de que o espaço seja despejado para não danificar 
pessoas que transitem ou trabalhem no setor já que não é o 
propósito da ação. Ambos dispositivos foram programados 
com meia hora de diferença para que o primeiro mexesse 
com a normalidade do bairro burguês e o segundo, de 
bastante potência, para que explodisse no momento em que 
os covardes estupradores do GOPE (Equipe anti explosivos 
da polícia chilena) se fizessem presentes no local, 
esperando que, pelo menos para um deles, explodisse o mais 
perto possível.

E é por meio do combate anárquico desde onde 
colaboramos para a propagação da revolta, apostando por 
levar até limites insuspeitados a conflitividade, negando nos 
fatos qualquer acordo de paz e constituição que pretenda 
dirigir nossas vidas. E para os estúpidos opinólogos da 
guerra social que chamaram esta ação de montagem saibam 
que suas opiniões somente reforçam o Estado ao invalidar e 
desconhecer a potência e os alcances da ofensiva da Nova 
Guerrilha Urbana.

Não soltemos as ruas, destruamos o que nos oprime, 
arrebentemos os bairros da burguesia.
Afinidades Armadas em Revolta

ATAQUE EXPLOSIVO AO BAIRRO DOS RICOS.  
PELA EXPANSÃO DA REVOLTA.

O presidente do Chile, 
observando os destroços
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Gabriel Pombo da Silva
O companheiro Gabriel, detido em 25 de janeiro 

passado em Portugal, continua encerrado nas gaiolas do 
Estado espanhol. Foi recentemente transferido para León e 
desde lá envia acenos de fortaleza e convicção.

Lembremos que Gabriel Pombo da Silva é um conhecido 
anarquista espanhol que tem passado 20 anos sequestrado nas 
prisões da Europa, 14 dos quais no regime F.I.E.S. Em 2003 
saiu por conta própria da prisão na Espanha e se afastou desse 
país. Porém, em junho de 2004, em Aanchen (Alemanha), a 
polícia fez um controle policial que foi respondido a tiros por 
quatro pessoas, que apesar da forte luta foram detidas. 
Essas pessoas atiraram contra a polícia porque não desejavam 

retornar para a prisão, porque como qualquer ser vivo, defenderam sua vida e liberdade, porque a solidariedade e o 
companherismo são mais fortes que o medo, porque eles estão juntos pela amizade e o amor à liberdade. Uma dessas pessoas 
era Gabriel que foi detido e levado a júri sob acusação de tentativa de assassinato (9 vezes acusado), tomada de reféns (2 vezes 
acusado), roubo a mão armada,planificação de roubos e graves violações de trânsito. Gabriel foi julgado em 2005 na 
Alemanha e condenado a 13 anos de prisão. 

Saiu "legalmente” dos calabouços alemães em 2016, mas o Estado Espanhol, que não perdoa sua irredutibilidade, 
começou uma caçada contra ele, desejando roubar mais anos da sua corajosa vida, pelo que teve que assumir a clandestinidade 
em 2018. 

No 2020, Gabriel foi detido em Moncloa, Portugal, dentro de uma operação entre as polícias portuguesa e espanhola já 
que as autoridades espanholas pedem-lhe mais de dez anos de prisão por uma suposta pena pendente. No dia 27 de janeiro, 
desse ano, o julgamento contra nosso companheiro Gabriel Pombo da Silva começou em solo português, e em quanto isso 
acontecia, na Itália, autoridades revistaram as casas da mãe, do pai, da irmã e do cunhado de Elisa Di Bernardi [companheira de 
Gabriel] com o objetivo de sequestrar equipamentos de informática. A Promotoria da Brescia emitiu o enésimo 270bis 
(associação terrorista ilícita) contra Elisa e Gabriel, acusando-os de pertencer a uma célula subversiva internacional.

A companheira Elisa di Bernardi, envia constantemente informações sobre o companheiro anarquista Gabriel Pombo 
da Silva, que já foi transferido, e está na prisão de Mansilla de las Mulas, em León.  "Gabriel encontra-se bem de saúde e sente-
se animado… Sabe muito bem que não há que esperar nada de bom por parte da justiça estatal, ainda que continue a lutar com 
todas as ferramentas legais de que dispõe.".

Para escrever e manter contato direto com ele 
(somente cartas e cartões postais) você pode 
usar o seguinte endereço:

Gabriel Pombo da Silva
C.P. Mansilla de las Mulas
Paraje Villahierro
24210 – Mansilla de las Mulas (León)
Espanha

Os livros e publicações não estão entrando para o compa 
sendo parte do material enviado usado para criar-lhe novas pendengas 
judiciais assim que para enviar material diverso escreva ao endereço 
de apoio que nas visitas o que for possível chegará as suas mãos.  

SOV Toledo CNT/AIT
Calle Río Valdeyernos, 4
45007 Toledo
España

Indonésia
Em 9 de abril de 2020, três companheiros da Indonésia foram 

presos e condenados por um crime considerado "grave": espalhar vários 
grafites dizendo “sudah krisis, saatnya membakar” (uma crise já existe, 
é hora de tocar fogo) e “melawan atau mati konyol” (lutar ou perecer). 
Pouco tempo depois, outros dois anarquistas também foram presos pela 
polícia em Tangerang e Bekasi, sem qualquer base sólida. Durante a 
investigação, eles foram espancados e seus rostos foram cobertos com 
plástico, o que os deixou inconscientes; uma série de medidas não 
autorizadas chegando ao ponto de serem torturados. Três deles estão 
actualmente em julgamento, acusados de violar vários artigos da Lei da 
República da Indonésia, e do Código Penal, onde a condenação pode ser 
de até 10 anos de prisão. Outros dois, menores de idade, já foram 
condenados com 4 meses de prisão.

Crônica Subversiva N°6,  2020   44l



1
° 

d
e

 m
a

io
,2

0
1

9
, 

In
d

o
n

é
s
ia

Bielorússia:
Em 12 de agosto, os anarquistas Alexander Frantskevich e Akihiro Khanada foram detidos na Bielorrússia. 

Frantskevich é um ex-preso político, encarcerado por acusações de ataques a instalações governamentais entre 2010 e 2013. A 
polícia o chama “o líder do grupo mais radical de anarquistas, Ação Revolucionária” e neste momento é acusado de organizar 
distúrbios massivos. O anarquista Nikita Yemelyanov está encarcerado na Bielorrússia, condenado a quatro anos de prisão por 
ataques simbólicos contra edifícios judiciais em Minsk. E Akihiro Hanada de quem se desconhecem as acusações que 
provocaram sua detenção.

Os anarquistas foram os mais radicais e uma 
das forças de antagonismo ao regime de Alexander 
Lukashenko pelo qual também há muito tempo foram 
objeto de perseguição por parte das autoridades.

Agora, com o início de protestos sem 
precedentes para a Bielorrússia, as autoridades estão 
preocupadas pela popularidade dos anarquistas e 
estão começando outra onda de repressões. Os canais 
de televisão estatais acusam diretamente os 
anarquistas russos e bielorrussos de “coordenar os 
distúrbios”, e Frantskevich e Akihiro, aparentemente 
são candidatos adequados para o papel de 
“organizadores de protestos”. Agora nossos 
companheiros enfrentam longas penas de prisão por 
lutar contra a ditadura.

Rússia. Caso da Rede.  

Ilya Romanov em Liberdade! 

Um tribunal militar em São Petersburgo condenou, no junho passado, mais 
dois réus anarquistas no caso “Rede”. Viktor Filinkov recebeu uma sentença 
de 7 anos e Yuly Boyarshinov 5 anos e meio em uma colônia penal. O juiz 
também ordenou que as evidências do caso fossem destruídas.

Filinkov e Boyarshinov foram presos pelo Serviço Federal de Segurança da 
Rússia (FSB) em janeiro de 2018. Após as prisões, Filinkov foi torturado 
durante a investigação para extrair sua confissão. De acordo com o promotor, 
eles participaram de “planos de fomento à atividade revolucionária”, 
“preparativos para o conflito de guerrilha”, “divisão da Federação Russa em 
comunas separadas”, “cometer incêndio criminoso”, “uma atitude intolerante 

em relação aos representantes de agências policiais”. Durante o julgamento, Filinkov declarou-se inocente e Boyarshinov 
decidiu entrar com uma declaração de culpa.

No sábado, 11 de abril de 2020, Ilya Romanov, preso anarquista, foi finalmente liberado devido às suas condições de 
saúde (ele está parcialmente paralisado). 

Ilya Romanov juntou-se ao movimento anarquista na 
União Soviética do final dos anos 80 e é um dos veteranos do 
movimento. A maioria do tempo, desde 1989, esteve em prisões 
da Rússia e da Ucrânia. Em 2015 foi sentenciado a 10 anos de 
prisão, por autoridades que afirmavam que ele tinha “justificado o 
terrorismo” e “preparado um ataque terrorista”. A investigação 
começou quando um artefato de fogo de artifício explodiu na sua 
mão, não muito longe da comissão militar de Nizhny Novgorod. 
Devido à explosão, a sua mão esquerda teve de ser amputada. Na 
colônia prisional, um novo caso criminal foi aberto contra 
Romanov. Os seus advogados disseram que o companheiro de 
cela de Romanov usou um smartfone de contrabando para tornar 
públicas chamadas para a Jihad, obviamente como parte de uma 
trama feita pelas autoridades. Em 2018 foi sentenciado a uma 
nova pena e no outono de 2019 sofreu um AVC, após o qual ficou 
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REBELIÕES NOS PRESÍDIOS

Brasil: 

Gritos de rebeldia tem brotado de distintas prisões do 
mundo, em resposta as restrições ainda maiores nos tempos 
de Covid-19. Aqui algumas das que aconteceram: 

Espanha. Protestos, greves de fome e motins aconteceram 
nas seguintesmasmorras do estado: Brians I, Wad Ras 
[Barcelona], Fontcalent [Alicante], Tahiche [Lanzarote], 
Sangonera [Murcia], Picassent [Valencia],  Alcalá de Henares 
[Madrid],  CIE de Aluche [Madrid], todas em decorrência das 
novas medidas de isolamento e a proibição de visitas. 

Portugal.  Na prisão de Oporto houve um motín que resulto em várias pessoas feridas na cabeça pelos guardas. O motim foi 
inspirado pela anulação das visitas de familiares e advogados e a negativa de ingressar comida. 

Itália. Revoltas e motins sucederam em 27 prisões ao longo da Itália. Em Módena, ao norte, morreram 6 presos, dos quais 3 
segundo as autoridades morreram por overdose. Em Foggia 370 internos conseguiram fugir, 70 são recapturados e enviados 
de volta para detrás dos muros das prisões (dados da Federação de Sindicatos Autónomos da Policía Nacional Penitenciaria). 
Outras fontes falam de 50 evadidos dos quais 34 ainda seguem em liberdade. 

Bolivia. Se reportaram motins nas prisões de San Sebastián (Cochabamba) Palmasola (Santa Cruz) San Pedro (La Paz) e 
Chonchocoro (El Alto). Neste último presídio, um prisioneiro originário do Brasil e acusado de pertencer ao PCC teria cortado 
um dos barrotes da sua cela e escapado do cárcere com uma corda, conseguindo burlar o único cárcere de alta segurança da 
Bolívia. 

Colômbia. 22 de março de 2020, na prisão da cidade de Bogotá, um forte e violento motim em protesto pelas restrições por 
conta do coronavírus, que segundo os carcereiros teria como intenção a fuga, que foi frustrada, teve como resultado 23 pessoas 
mortas e 83 feridas, das quais felizmente sete eram carcereiros. Pelos menos mais outras dez prisões da Colômbia deram 
notícias de rebeliões desde o início das novas restrições pelo Covid 19.

São Paulo. Pelo menos 1350 presos fugiram na segunda 
feira 16 de março de três cárceres do Estado de São Paulo 
em meio de motins contra as restrições de visitas e 
permissões de saída.  400 presos fugiram em Mongaguá, 
outros 926 deixaram a prisão em Mirandópolis e 30 
escaparam em Taubaté.  As rebeliões teriam como 
motivador a suspensão da saída temporária de Páscoa. O 
Tribunal de Justiça paulista também suspendeu 
audiências não consideradas urgentes e implementou 
medidas para restringir a circulação de pessoas e reduzir as chances de contaminação por coronavírus.  Em Mongaguá, 
segundo o G1 (portal de notícias porta voz do sistema), funcionários foram feitos reféns: "Estão ocorrendo atos de 
insubordinação nos Centros de Progressão Penitenciária de Mongaguá, Tremembé e Porto Feliz, além da ala de semiaberto da 
Penitenciária II de Mirandópolis, devido à suspensão da saída temporária, que ocorreria amanhã [terça-feira (17)].” Disse a 
Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) ao G1.

Penitenciária Estadual de Santana do Livramento (Rio Grande do Sul). Em 29 de março aconteceu uma rebelião na 
Penitenciária Estadual de Santana do Livramento, em protesto pela suspensão de sacolas, visitas e saídas em função do Covid 
19.

Unidade Prisional do Puraquequara Manaus, Amazonas.  Em 2 de maio sete agentes penitenciários foram feitos reféns 
por detentos na Unidade Prisional do Puraquequara. Os carcereiros dizem não saber o motivo, mas o cárcere já tinha adotado 
medidas de maior isolamento contra os presos por conta do coronavírus. A rebelião começou durante a entrega do café da 
manhã, quando internos serraram a grade de duas celas e fizeram agentes de reféns, os presos ainda atearam fogo em colchões.

Santana de Livramento

Espanha
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Não foi um ato.
Foi uma ação de hostilidade 

contra o racismo.

(...)João Beto que já tinha marcado seu passo pela 
vida no seu bairro e com os seus marcou o desborde da raiva 
com sua triste morte. 

Ao longo do dia várias pessoas estiveram na frente 
do supermercado iniciando o protesto. Mas foi no 
entardecer que a raiva aqueceu e se conseguiu ingressar no 
Carrefour momentaneamente, pixa-lo, e marcar sua fachada 
com a frase PM ASSASSINA em letras gigantes, obra de um 
artista do rolo.

Nem sempre uma retirada significa uma derrota. E 
assim, ainda tendo saído do supermercado pelo embate 
policial, a batalha continuava. vários focos de incêndio 
rodeavam o supermercado, e pela porta arrombada se 
atacava desde uma barricada aos policiais que custodiavam 
o ingresso ao mercado. Uns linha de frente estavam atrás 
dessa barricada tentando chegar nos policiais com pedras e 
rojões.

Alguns quebraram o calçamento propiciando mais 
municiones, outros lançaram rojões e foguetes, alguns 
devolviam o gás lacrimogêneo para dentro do 
supermercado, se avançava e retrocedia, iam uns por um 
lado e outros pelo outro. Os policiais tentavam responder 
com balas de borracha e atirando gases nos que levavam as 
munições e nos que alimentavam as fogueiras. 

Até que, em um desses ataques, a força policial saiu 
do mercado procurando tomar o controle da rua. A revolta 
pareceu se dividir em vários grupos, o que significou a 
ampliação do conflito. Uma viatura policial avistada na 
lateral do estacionamento do supermercado  foi 
imediatamente depredada, pedras voaram sobre ela a cerca 
foi parcialmente derrubada logo um atrevido invadiu e 
tentou botar fogo nela. Vários ajudavam, passando algo que 
servisse para alimentar o fogo inicial. Faltou combustível 
(todos fomos com poucas munições e muito ódio). Chegou a 
polícia para defender seu carro, e uma nova correria. 

Um prédio em obra foi invadido para tirar dele 
tapumes, pallets, portas, pedras, garrafas ... que 
alimentaram duas barricadas, uma de fogo na frente e outra 
de proteção para os linha de frente. A policia se decidiu a 
avançar e veio com uma forte arremetida de gás. Nova 
correria.

No caminho, outro atrevido aguçava os ânimos com 
uma motosserra que foi expropriada de um caminhão de 
bombeiros. Vários aplaudiam, outros gritavam. Chegou 
desde o outro extremo da rua, uma viatura ameaçante, e uma 
pedrada caiu nela, bastou isso, mais outra pedra voou contra 
ela e mais outra... o policial que dirigia fugiu no carro 
inegavelmente apavorado. 

Continua......

A todos as pessoas interessadas no livro e na sua 
difusão e apresentação (feiras, distros, sebos, coletivos, 
espaços e individualidades) Podem  escrever e contatar 

no e mail: cronica-subversiva@riseup.net
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papel soft.

Crônica Subversiva N°6,  2020   47l



     Novo festejo. Nem sempre as viaturas são recebidas 
assim.  E não foi a única. Mais duas viaturas desceram a 

mesma rua sendo recebidas com as pedradas justas da indignação 
pela morte de mais uma pessoa na defesa da mercadoria. Todas 
fugiram, não desceu nenhum policial e nem duvidaram em sair a 
toda velocidade. Os reforços terminaram correndo em 
debandada com as sirenes quase gritando socorro.

Lojas da burguesia foram atacadas na caminhada dos 
vingadores. Uma delas que expõe colchões  de um lado da 
vidraça enquanto do outro dormem moradores de rua, se desfez 
em pedaços de pesados vidros, depois de várias pedradas. 

Duas cadeiras e um banquinho estilo colonizador mais 
travesseiros saíram da vitrine para a barricada.  Nova correria e 
gás, dispersão momentânea, conteiners, portas, ferros, pedras, 
tudo ia sendo jogado nas ruas para evitar o avanço da policia 
enquanto íamos nos dispersando. O gás invadia prédios e casas

 de um setor nobre do bairro que provavelmente nunca sentiu o cheiro da insubmissão nem aquele da repressão. 
Foi pouco, foi o mínimo, mas não foi mais uma morte pela força policial (que privada ou pública, militar ou 

civil fazem um trabalho similar) que passou indiferente, nem foi um ato apaziguado que serve de palanque político para 
os militantes. Foi uma ação de hostilidade contra o racismo que faz tempo era urgente nestas terras. 

O 20 de novembro de 2020 foi marcado com sangue no templo da mercadoria que ironicamente anunciava  a 
chegada da Black Friday. Foi sim uma sexta feira negra, uma sexta feira de consciência, de ação, de sensibilidade pela 
vida dos guerreiros e guerreiras que dia a dia sentem no corpo o peso de sair do padrão imposto de bom cidadão. 

O silêncio da imprensa, que corriqueiramente chora a defesa da propriedade e da mercadoria, prefere abafar os 
atos da vingança, pra que não contagie e vire costume, queremos salientar com alegria o que aconteceu, o que vimos, o 
que conseguimos fazer. 

Alguns que, com amor e ódio, fomos na rua para agredir a máquina que nos esmaga.
                                                                         Retirado de: Agência de Noticias Anarquistas.
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