
Este é o primeiro número do jornal nos movimentos sociais, as chefias 
NO BATENTE, editado pelo Coletivo sindicais e os partidos ditos diri-
Anarquista Luta de Classes – CALC – gentes. Enxergava os movimentos de 
na cidade de Curitiba, Paraná. Ele base não como movimentos incons-
será um veículo de comunicação d@s cientes, mas como movimentos que 
que defendem o retorno organizado d e ve r i a m  a o  l o n g o  d e  s u a s  
dos libertários as lutas sociais. O trajetórias, emancipar-se por conta 
informativo tem pretensão de for- própria, incluindo-se ativamente na 
talecer a trincheira das organizações reflexão intelectual e política – 
políticas e sociais que, desde os fins contrariando a idéia de que tra-
do século XIX trabalham para balhador só tem que ler o folhetim 
emancipar as classes exploradas do escrito pelo dirigente, prática comum 
julgo burguês. Neste número tra- aos defensores da vanguarda 
zemos nossa Carta de Apresentação, leninista. Nas suas palavras:
as sessões Contatos e Informes 
Socialistas, além de textos sobre o “ A  c o l u n a  e s t á  a b e r t a  a o s  
trabalho do “Germinal” na Escola trabalhadores assalariados em geral, 
Estadual Manoel Ribas e o IX das fábricas, bancos ou escritórios. Às 
ELAOPA, que aconteceu em janeiro donas de casa, estudantes, às minorias 
de 2011 na cidade de Jarinú (SP). raciais na justa luta por seus direitos. empos de globalização e governos de 

A coluna está aberta à população esquerda, de burocratização e 
O título NO BATENTE é uma trabalhadora sindicalizada ou não, às criminalização dos movimentos 
homenagem ao militante Maurício oposições  s indicais  de  várias  sociais, de Ocupação no Haiti e do  
Tragtenberg (1929-1998), autodi- categorias na sua luta contra os Complexo do Alemão, da Usina de 
data, sociólogo e professor,  que 'pelegos' ou mesmo aos trabalhadores Belo Monte e da Transposição do São 
desde pequeno se engajou na luta de de várias categorias que, ao elegerem Francisco, do PT pagando o FMI, das 
emancipação dos trabalhadores. O diretorias sindicais 'autênticas', num disputas em torno do PRESAL, dos 
nome No Batente é uma referência à primeiro momento, verificam que as impactos do IIRSA, da Olimpíada e de 
coluna que o homenageado escrevia c i t a d a s  t r a n s f o r m a m - s e  e m  Copa do Mundo na vida dos 
toda semana no diário paulista inautênticas ao assumirem ante a trabalhadores, são exemplos como o 
“Notícias Populares”, onde buscava classe a figura de ex-operários, agora dele que temos como referência. 
contato com os trabalhadores e portadores de cargos, afastando-se 
explorados traduzindo, a partir da das 'bases' em que se apoiavam ou Dessa forma o presente informativo 
ótica libertária, o que acontecia no procurando usá-las  para f ins  pretende fortalecer o esforço 
meio operário. Aberto às sugestões e eleiçoeiros” (NB, 13.07.1982) militante daquel@s que vem semear 
cartas desses setores colocou-se ao as práticas e lutas de libertação de 
lado da base dos movimentos, crítico A importância de figuras como nosso povo, trabalhando hoje por um 
que foi das auto-proclamadas Tragtenberg reside na sua prática, futuro de liberdade e socialismo. 
vanguardas dos trabalhadores ques- que passa a ser referência para 
tionando as direções, a burocracia aqueles que lutam. Nesses difíceis Ao trabalho companheiros, tod@s!

 Maurício Tragtenberg




