
Alguns acontecimentos
voam com o vento, de boca em
boca, de rua em rua. Alguns outros
não. São apagados e silenciados,
como querendo que nunca tivessem
acontecido. A crônica Subversiva
traz aqueles eventos que falam do
inominável, daquilo que não é
tolerado, nem imaginado sequer: o
ataque efetivo contra a dominação.

São tempos em que os
escândalos dos "governantes" só
distraem e a mídia é a artífice disto.
Mas os problemas mais mundanos,
racismo, ecocídio, genocídio,
escravidão moderna e lobotomia em
massa pelas redes sociais,
persistem. Tentam nos esmagar. E
para quem um pouco de consumo
parcelado sem juros não é consolo
nenhum.. . são outras sensibilidades
as que nos fazem viver.

O ataque acontece
interrompendo o funcionamento
da máquina, o fluxo de sua
engrenagem. Bloqueia-se uma
estrada e se paralisa o trabalho,
o transito, a obediência à
mecânica dessa vida artificial.

EEmm eessttee nnúúmmeerroo::

-OKUPAÇÕES E ESPAÇOS EM CONFLITO
- UM POUCO DE FLAMEJANTE CLAREZA.

- O DEDO QUE APONTA À LUA.
- TEXTOS

O Acampamento Terra Livre 201 7. Do confronto
com os porcos à “festa” na esplanada.

Entrevista da Bibl ioteca Kaos com Rodolfo
Montes de Oca sobre a situação na Venezuela

- PROVOCAÇÕES
- KATAKLISMX

Solidariedade Combativa pela condenação do
Rafael Braga Vieira

Atualização das compas sequestrados
Resposta de Panagiotis Argyrou em
solidariedade com os detidas do G20
-CONVITE PARAA 8° FEIRA DO LIVRO
ANARQUISTA DE PORTO ALEGRE

Ataca-se um prédio oficial e se força
a que dediquem seu tempo a limpar,
dar depoimentos, participar das
investigações. Queima-se
maquinaria e se paralisa o avanço da
civilização. Como sobremesa, o
ataque material deixa a mensagem
de que não são intocáveis. É
isso o que esta publicação procura
sussurrar e provocar: as crônicas da
persistência teimosa do combate
contra a dominação que, sem dúvida,
nos trazem sorrisos. Ao mesmo
tempo, resgatamos um dos impulsos
que mais ações provoca: a
solidariedade, trazendo de volta, mas
como uma seção, a revista
Kataklismx da Cruz Negra
Anarquista.

Se chegamos até suas mãos,
é por que sentimos que enxergamos
o mesmo céu, que procurarmos nele
as vezes as fumaças da revolta e as
vezes a cumplicidade da lua ou das
estrelas. Por que esperamos que você
se sinta inspiradx para atacar e
contribuir, desse jeito, com a
Crônica Subversiva.

Desde o Sul. . . . Inverno de 2017.

Para entrar em contato:

cronicasubversiva@riseup.net
cnapoa@riseup.net

Dependendo das vontades, podem escrever
para um ou outro email., colaborando com

textos, desenhos, atividades e publicações
para difundir que estejam naquela

posição inegociável do abraço infinito à
liberdade, e confronto absoluto contra

todas as formas da dominação.



A Feira do Livro Anarquista é uma brecha que se abre no
coração do sistema, gritando anarquia – dando fôlego aos valores de
apoio mútuo, autonomia e solidariedade. É um espaço para expandir
essas idéias e ideais, através de encontros ou publicações, para
encontrar novas estratégias e táticas de confronto, construindo
possibi l idades reais de transformação do mundo em que vivemos.
Pois a anarquia só existe na prática. Essa prática nos une às
companheiras e companheiros que o Estado seqüestrou e mantém
em seus cativeiros ou que tombaram por ousar desafiar o poder.

Acreditar na anarquia é acreditar na capacidade que temos de
transformar a realidade.
Participe da Feira do Livro Anarquista de Porto Alegre!

Traga suas ideias, l ivros, sementes pra trocar, artes, materiais
que você produz. Cadastre sua banca ou atividade em nosso site ou
pelo e-mail flapoa@libertar.se.

Se você não puder comparecer à 8ª FLAPOA mas gostaria de
mandar algum material que você produziu (l ivros, artes, cartazes)
entre em contato com flapoa@libertar.se e envie o material para o
endereço:

Juçara da Mata
Caixa Postal 22237
CEP 90050-972
Porto Alegre – RS.

HHoossppeeddaaggeemm ssooll ii ddáárrii aa:: Se você não é de Porto Alegre, ao
invés de dar dinheiro para a indústria hoteleira, você se pode se
hospedar em nossa rede de hospedagem solidária. Preencha o
formulário em nosso site ou mande-nos um e-mail se apresentando e
dizendo quais são as suas necessidades.

Se você é de Porto Alegre, pratique o apoio mútuo e ofereça
hospedagem para as pessoas de fora que vierem para a 8ª FLAPOA.
Preencha o formulário em nosso site ou mande-nos um e-mail
contando o que você tem para oferecer e quantas pessoas pode
hospedar.

AA ppooll ii ccii aa aarrggeenn ttii nnaa ddeessaappaarreeccee uumm ccoommppaa eemm tteerrrrii ttoorrii oo MMaappuucchhee..

Na manhã do dia 1 º de agosto a comunidade indígena Mapuche Pu Lof
sofreu um ataque da polícia argentina em conjunto com o empresário
latifundiário Luciano Benetton, com o objetivo de expulsar a comunidade
que ali habita há mais de 500 anos. No ataque, atearam fogo nas casas,
pertences, ferramentas e sementes. Além de serem agredidas todas as
pessoas que ali estavam, foram presas as pessoas que não conseguiram
fugir destes ataques policiais. Santiago Maldonado, que estava junto ao
povo Mapuche em resistência, foi levado pela polícia e nada mais se soube
sobre seu paradeiro. Até o momento segue desaparecido. Seu nome não
consta nas l istas de pessoas detidas. Não podemos ficar indiferentes.
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