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NO BATENTE

   O CALC completa 10 anos de existência públi-
ca neste mês de outubro de 2020! No dia 31 de
outubro de 2010, o CALC, uma organização po-
lítica anarquista que nasceu na cidade de Curi-
tiba e que busca ser um espaço para articular
anarquistas especifistas e inseri-las/os de forma
organizada nas lutas que são construídas no
Paraná, lançou sua carta de apresentação e,
desde então, continua firme em defesa da or-
ganização, ação direta e auto-gestão da classe
oprimida. Clique nos hiperlinks para conferir
mais detalhes da nossa atuação ao longo dos
anos e informações de outros processos de luta!

020202 10 anos de luta e10 anos de luta e10 anos de luta e
organizaçãoorganizaçãoorganização
anarquista no Paranáanarquista no Paranáanarquista no Paraná

060606 Construindo desde baixoConstruindo desde baixoConstruindo desde baixo
o Anarquismo no Brasil eo Anarquismo no Brasil eo Anarquismo no Brasil e
na América Latinana América Latinana América Latina

PropagandaPropagandaPropaganda
AnarquistaAnarquistaAnarquista070707

https://anarquismopr.org/2010/10/31/e-publicada-a-carta-de-apresentacao-do-coletivo-anarquista-luta-de-classe/


   Dez anos na história da luta da
classe oprimida podem não signifi-
car grandes transformações e rup-
turas com a ordem vigente, porém
não são apenas em momentos his-
tóricos revolucionários que as e os
militantes anarquistas e a classe
oprimida como um todo devem se
organizar.

   Analisamos esta etapa da luta de
classes como uma etapa de resis-
tência na América Latina e é neces-
sário que fortaleçamos os movi-
mentos sociais combativos para
conseguirmos avançar para uma
etapa de transformação – como
aconteceu na Espanha e no México
e acontece em Rojava hoje, por
exemplo.

   Acreditamos que é só a partir da
construção do Poder Popular, da
auto-organização do povo em
movimentos sociais que lutam para

10 anos de Luta e Organização
Anarquista no Paraná

que a classe oprimida conquiste direi-
tos, que um dia conseguiremos acabar
com a dominação do Estado, do patri-
arcado, dos patrões e com a supre-
macia branca. 

   Ao mesmo tempo, acreditamos ser
essencial a existência de uma organi-
zação anarquista que agrupe militan-
tes com acordos profundos em nível
ideológico, teórico, metodológico e
estratégico e que consiga influenciar
os movimentos sociais para que eles
sigam um caminho de ruptura com a
dominação – seja esta de classe,
gênero ou raça.

https://www.youtube.com/watch?v=HZKOM9NXqXE
https://federacaoanarquistagaucha.files.wordpress.com/2015/12/revoluc3a7c3a3o-mexicana.pdf
https://anarquismopr.org/2019/03/29/da-resistencia-a-esperanca-a-revolucao-social-no-curdistao/
https://coletivoanarquistalutadeclasse.files.wordpress.com/2014/04/revista-soli-01-2012-web.pdf


 Considerando os elementos
expostos acima, as e os militantes
do CALC vêm atuando e contri-
buindo para a criação e construção
de diversos movimentos sociais,
agrupamentos de tendência libertá-
ria e outros tipos de organização do
povo oprimido. Nos últimos 10 anos,
mesmo que de forma modesta,
contribuímos para o desenvolvi-
mento de várias organizações de
nível social e político-social, em
diferentes frentes de luta – estu-
dantil, comunitária, sindical, apoio à
luta indígena, contra a violência
policial, por desencarceramento,
por saúde e transporte coletivos de
qualidade, entre outras.

além de ter feito parte do Coletivo
Quebrando Muros (CQM) e de compor
a Resistência Popular Estudantil (RP
Estudantil – PR); no movimento comu-
nitário, atuamos no Movimento de
Organização de Base (MOB-PR); no
movimento sindical, compomos a
Resistência Popular Sindical (RP Sindi-
cal – PR); em apoio à luta indígena,
fizemos parte do Coletivo de Comuni-
cação Popular Indígena (CCOMPI) e
atuamos em outras articulações.

  Contra a violência policial e o
genocídio do povo negro e pelo
desencarceramento, integramos a
Rede Nenhuma Vida a Menos e a
Frente Pelo Desencarceramento - PR;
por saúde e transporte coletivos de
qualidade, fizemos parte da Frente de
Luta pra Não Perder o HC, Frente de
Luta Pelo Transporte e Coletivo Tarifa
Zero (CTZ-PR); e também militamos
em outros espaços, como A Outra
Campanha - PR, que teve uma impor-
tante atuação durante a onda de
ocupações de escolas em 2016 e em
apoio à Campanha pela Liberdade do
Rafael Braga em 2017, entre outras
coisas. 

   Atuando em diversos movimentos,
frentes, tendências e redes, em conjun-
to com outras centenas de militantes
sociais, participamos de vários mo-
mentos importantes de luta no PR
nesta última década. 

 Construímos greves e grandes
mobilizações estudantis em 2011, 2012,
2015, 2016 e 2019 na UFPR.
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"Militantes do
CALC vêm
atuando e
contribuindo para
a criação e
construção de
diversos
movimentos
sociais."
   Mais especificamente, no movi-
mento estudantil, a militância do
CALC atuou e atua em centros aca-
dêmicos e outros espaços de base
em diferentes universidades no PR,

https://quebrandomuros.wordpress.com/
https://www.facebook.com/RPEstudantilPR/
https://organizacaodebase.wordpress.com/
https://www.instagram.com/rpparana/
https://www.facebook.com/nenhumavidaamenos/
https://www.instagram.com/desencarcerapr/
https://www.facebook.com/aocparana/
https://quebrandomuros.files.wordpress.com/2013/05/a-fagulha-3.pdf
https://quebrandomuros.files.wordpress.com/2013/05/a-fagulha-5-como-um-c3baltimo-samurai.pdf
https://anarquismopr.org/2015/08/20/cqm-greve-ufpr-a-luta-dos-de-baixo-por-educacao-de-qualidade-e-para-todos-e-todas/
https://www.facebook.com/anarquismopr/posts/1117318515042283
https://www.facebook.com/anarquismopr/posts/2179119618862162


  Em 2015 e 2016,  atuamos na
Universidade Estadual do Paraná
(UNESPAR) – as quais tiveram várias
conquistas importantes, especial-
mente no âmbito da assistência e
permanência estudantil, com cará-
ter combativo e organizado desde
as bases dos cursos –, compondo o
Coletivo Quebrando Muros (CQM), e
atualmente a Resistência Popular
Estudantil (RP Estudantil – PR).

    Participamos de inúmeras jorna-
das de luta por transporte público
de qualidade, redução da tarifa do
transporte coletivo, tarifa zero e
passe livre para estudantes e de-
sempregadas/os, em 2011, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 e 2019.
Destaca-se que, em todo o Brasil, a
luta pelo transporte público teve
seu ápice nas Jornadas de Junho de
2013, com manifestações com deze-
nas de milhares de pessoas e ocu-
pações de prédios públicos – em
Curitiba tivemos a ocupação da Câ-
mara Municipal em outubro daque-
le ano.

   Atuamos em greves e manifesta-
ções sindicais – principalmente
compostas por servidoras/es públi-
cos estaduais do Paraná –, em 2015,
2016, 2017 e 2019, integrando o CQM
e, posteriormente, a Resistência Po-
pular Sindical (RP Sindical – PR).
Dentre as mobilizações sindicais ci-
tadas acima, é importante ressaltar
a histórica luta que ocorreu em
2015, contra medidas de austerida-
de do governo Richa.

    Após duas ocupações da Assembleia
Legislativa do Paraná (ALEP) e muita
ação direta para impedir o “pacotaço
de maldades” do governo, ocorreu o
fatídico “Massacre do Centro Cívico”,
em 29 de abril de 2015, quando a Praça
Nossa Senhora de Salete no Centro
Cívico de Curitiba se tornou cenário de
um massacre. Milhares de trabalhado-
ras, trabalhadores e estudantes inde-
fesas/os contra uma artilharia de guer-
ra. Centenas de pessoas desmaiaram,
ficaram feridas e tiveram sequelas. 

    Além disso, também apoiamos várias
outras importantes mobilizações em
Curitiba nesta década: contra a tercei-
rização do Hospital de Clínicas da
UFPR, em 2014; por moradia digna,
regularização fundiária, água e energia
elétrica de qualidade na Comunidade
Portelinha, em 2014, 2015 e 2019; por
melhores condições de trabalho e salá-
rios das trabalhadoras e trabalhadores
terceirizados da UFPR em 2012 e 2015.

https://quebrandomuros.wordpress.com/2015/07/06/greve-estudantil-ferramenta-de-luta-e-autonomia-dxs-estudantes/
https://quebrandomuros.wordpress.com/2016/12/01/movimento-estudantil-combativo-da-unespar-na-luta-contra-a-retirada-de-direitos/
https://www.instagram.com/rpestudantilpr/
https://quebrandomuros.wordpress.com/2011/02/
https://coletivoanarquistalutadeclasse.files.wordpress.com/2013/06/opinic3a3o-anarquista-2-17-06-13.pdf
https://anarquismopr.org/2014/02/24/ato-do-dia-20-frente-de-luta-pelo-transporte-e-coletivo-tarifa-zero-sao-recebidos-pela-policia-de-fruet/
https://anarquismopr.org/2015/02/05/flpt-e-ctz-curitiba-2-ato-contra-o-aumento-da-tarifa-quinta-feira-52-18hrs-na-boca-maldita/
https://anarquismopr.org/2016/02/17/opiniao-anarquista-7-frente-aos-ataques-a-inovacao-das-taticas/
https://anarquismopr.org/2017/02/07/cqm-manifestacao-contra-o-aumento-da-tarifa-em-curitiba-e-marcada-por-violencia-policial/
https://www.facebook.com/anarquismopr/posts/2002987016475424
https://anarquismo.noblogs.org/notas/a-luta-contra-o-aumento-das-passagens-e-o-anarquismo%20https:/coletivoanarquistalutadeclasse.files.wordpress.com/2013/07/opinic3a3o-anarquista-02-07-2013.pdf
https://anarquismo.noblogs.org/notas/a-luta-contra-o-aumento-das-passagens-e-o-anarquismo%20https:/coletivoanarquistalutadeclasse.files.wordpress.com/2013/07/opinic3a3o-anarquista-02-07-2013.pdf
https://anarquismo.noblogs.org/notas/a-luta-contra-o-aumento-das-passagens-e-o-anarquismo%20https:/coletivoanarquistalutadeclasse.files.wordpress.com/2013/07/opinic3a3o-anarquista-02-07-2013.pdf
https://coletivoanarquistalutadeclasse.files.wordpress.com/2013/10/opinic3a3o-anarquista-outubro.pdf
https://anarquismopr.org/2015/02/28/cqm-a-classe-trabalhadora-e-protagonista-de-sua-propria-historia/
https://anarquismopr.org/2016/07/07/cab-greve-piquete-marcha-e-ocupacao-educadores-e-estudantes-unidos-pela-educacao/
https://anarquismopr.org/2017/04/29/cab-28-de-abril-greve-geral-nacional-e-a-demonstracao-de-forca-da-classe-oprimida/
https://anarquismopr.org/2019/06/30/opiniao-anarquista-e-tempo-de-greve-unificada-no-parana/
https://www.facebook.com/rpparana
https://anarquismopr.org/2016/02/12/as-licoes-de-uma-greve-historica-um-ano-da-ocupacao-da-assembleia-legislativa-do-parana-alep/
https://anarquismopr.org/2015/04/30/o-estado-e-29-de-abril-de-2015/
https://www.facebook.com/anarquismopr/posts/777915085649296
https://anarquismopr.org/2015/05/05/cqm-protestar-nao-e-crime-criminoso-e-o-estado/
https://www.facebook.com/anarquismopr/photos/a.587495511357922/778374458936692/
https://anarquismopr.org/2014/08/29/protesto-nao-e-crime-pela-absolvicao-de-nicolas-pacheco/
https://anarquismopr.org/2014/11/14/mob-pr-curitiba-eduardo-presente-o-estado-tem-15-dias-para-marcar-data-da-regularizacao-de-agua-e-luz/
https://anarquismopr.org/2015/08/14/mob-pr-luz-e-um-direito-manifestacao-na-copel-santa-quiteria-13082015/
https://www.facebook.com/anarquismopr/posts/2124130164361108
https://quebrandomuros.wordpress.com/2012/03/28/greve-ds-cozinheirs-do-r-u-a-acao-direta-como-resposta-a-precariedade-do-trabalho-e-a-burocracia-sindical/
https://anarquismopr.org/2015/09/10/toda-solidariedade-a-greve-das-trabalhadoras-terceirizadas-da-ufpr/


    Atuamos, também, contra “paco-
taços” que pretendiam retirar direi-
tos de servidores e servidoras
municipais, em 2017 – em Curitiba –
e em 2020 – em Araucária; contra o
extermínio do povo negro e perifé-
rico e contra a brutalidade policial,
em 2014, 2019 e 2020; contra a
criminalização dos protestos e dos
movimentos sociais, em 2014 e 2015;
entre outras.

   Destacamos, ainda, outro impor-
tante processo de lutas que aconte-
ceu no Paraná e no Brasil e que
apoiamos: as ocupações de escolas
e universidades e as várias manifes-
tações contra a aprovação da “Re-
forma” do Ensino Médio e contra a
aprovação da PEC 241/55 (teto de
gastos), em 2016.

   Mais de 850 escolas  estaduais fo-
ram ocupadas no Paraná, mais de
mil escolas e universidades foram
ocupadas no Brasil, em um proces-
so de lutas que marcou a história da
luta estudantil mundial.

   Além disso, neste período, em Curi-
tiba, Brasília e várias outras cidades,
aconteceram protestos radicalizados e
bem organizados pelas e pelos estu-
dantes, trabalhadoras/es, campone-
sas/es e povos da floresta contra as
medidas que buscavam destruir os
serviços públicos. 

   Assim, de maneira humilde, nestes
últimos 10 anos, pudemos contribuir
para a construção de várias organiza-
ções de nível social e político-social no
Paraná e conseguimos participar,
dentro de nossas limitações, de proces-
sos de luta importantes neste territó-
rio. Há 10 anos, o anarquismo organi-
zado no Paraná se encontrava disperso
e muito à margem das lutas sociais.
Hoje, com muitas dificuldades e obstá-
culos, ocupamos um modesto posto
nas lutas e seguimos firmes em nosso
propósito.
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Foram 10 anos e
virão muitos mais
na luta em busca
do Socialismo e
da Liberdade!

https://anarquismopr.org/2017/06/21/todo-apoio-a-luta-das-trabalhadoras-e-trabalhadores-municipais-de-curitiba/
http://reporterpopular.com.br/mais-um-dia-de-luta-e-de-vitoria-das-e-dos-servidores-de-araucaria-pr-em-defesa-da-previdencia/
https://anarquismopr.org/2014/11/18/eduardo-presente-tragedia-e-acao-direta-o-luto-e-a-luta-na-portelinha/
https://www.facebook.com/anarquismopr/posts/2428906637216791
http://reporterpopular.com.br/em-curitiba-comunidade-e-movimentos-realizam-ato-em-memoria-das-vitimas-da-violencia-policial/?fbclid=IwAR0nBK_zIih5Gakax9AcU-4XCJPVdkD2lI8wzKi6TX9oNr7catRYV6pYbE0
https://anarquismopr.org/2014/10/23/lancamento-do-comite-lutar-nao-e-crime-pela-absolvicao-de-nicolas-pacheco/
https://anarquismopr.org/2015/05/09/nota-de-repudio-a-criminalizacao-do-coletivo-quebrando-muros-estudantes-da-uel-e-antifa-16/
https://anarquismopr.org/2016/10/17/cab-contra-a-reforma-do-ensino-medio-e-a-pec-241-todo-apoio-as-mobilizacoes-estudantis-e-as-ocupacoes-de-escolas-no-brasil/
https://anarquismopr.org/2017/10/18/a-historia-sendo-construida-ocupacoes-de-escolas-no-parana/
https://www.facebook.com/anarquismopr/posts/1089106911196777
https://www.facebook.com/anarquismopr/videos/1148530335254434
https://quebrandomuros.wordpress.com/2016/12/02/acao-direta-contra-a-retirada-de-direitos/


   O Coletivo Anarquista Luta de
Classe, nestes 10 anos, tem coorde-
nado suas estratégias e campanhas
em conjunto com outras organiza-
ções políticas anarquistas do Brasil
e estreitado relações com organiza-
ções anarquistas da América Latina
e de outras partes do mundo. 

     O surgimento do CALC se deve
muito à contribuição das organiza-
ções que compunham o antigo
Fórum do Anarquismo Organizado
(FAO), especialmente da Federação
Anarquista do Rio de Janeiro (FARJ)
e da Federação Anarquista Gaúcha
(FAG), e também da Federação
Anarquista Uruguaia (fAu) – primei-
ra organização anarquista especifis-
ta (fundada em 1956) e referência
para todas as outras. 

    As mencionadas organizações de-
senvolveram teoricamente, meto-
dologicamente e organizativamen-
te o anarquismo especifista e pro-
porcionaram encontros, seminários
e congressos que foram fundamen-
tais para nosso surgimento.

Construindo desde baixo
o Anarquismo no Brasil e
na América Latina

    Desde 2010, o CALC faz parte de um
projeto de construção de uma organi-
zação anarquista especifista que pre-
tende atuar em todo o território bra-
sileiro. Em 2010, ingressou no FAO e,
em 2012, fez parte da fundação da
Coordenação Anarquista Brasileira
(CAB). A CAB é um espaço organizativo
que articula nacionalmente organiza-
ções anarquistas que trabalham com
base nos princípios e na estratégia do
anarquismo de matriz especifista e é
resultado dos dez anos do processo de
organização, iniciado em 2002, do
Fórum do Anarquismo Organizado. O
CALC continua integrando, de maneira
ativa, a CAB, a qual hoje é composta
por 12 organizações de diversas partes
do país (mais informações no site). 

    Além disso, desde dezembro de 2019,
nós da Coordenação Anarquista Brasi-
leira, em conjunto com a fAu e com a
Federação Anarquista de Rosario - Ar-
gentina (FAR), decidimos relançar a
Coordenação Anarquista Latino-Ame-
ricana (CALA) – uma articulação entre
as organizações anarquistas especifis-
tas que atuam na América Latina.
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https://anarquismopr.org/2012/06/12/elementos-para-uma-reconstituicao-historica-de-nossa-corrente/
http://www.farj.org/
https://federacaoanarquistagaucha.wordpress.com/
https://federacionanarquistauruguaya.uy/
https://anarquismopr.org/2012/06/12/elementos-para-uma-reconstituicao-historica-de-nossa-corrente/
http://cabanarquista.org/2014/05/15/congresso-da-cab-brasil/
https://www.facebook.com/cabanarquista
http://cabanarquista.org/
https://federacionanarquistauruguaya.uy/
http://federacionanarquistaderosario.blogspot.com/
https://cabanarquista.org/2019/12/20/comunicado-de-relancamento-da-cala-coordenacao-anarquista-latino-americana/


   Ainda, é importante destacar o traba-
lho de rearticulação da imprensa anar-
quista no Paraná feito pelo CALC.
Mesmo que modestamente, fazemos
circular nosso veículo de informação, o
jornal No Batente, desde 2011. Em 2013,
passamos a produzir também o Opi-
nião Anarquista, boletim de análise e
informação do CALC. Além disso, divul-
gamos e ajudamos a produzir a revista
Socialismo Libertário e os jornais Soci-
alismo Libertário e Luta Social da CAB,
com elaborações teóricas e de análise. 

   Em 2020, participamos de outros
formatos de propaganda e comunica-
ção como o podcast da Regional Sul da
CAB com o tema Desafios diante da
pandemia no Sul do Brasil e a live Mu-
lheres Lésbicas e a Luta Anarquista,
promovida pelo grupo Miga Sua Loca
Cultura e Diversidade, de Manaus, que
contou com a participação GT de
Gênero da CAB. 

   Por fim, temos feito um trabalho de
difusão e comunicação das lutas e da
organização anarquista especifista no
PR, no Brasil e no mundo a partir de
nosso site e das nossas páginas no
Facebook e Instagram. 

   Nestes 10 anos de atuação,
também contribuímos para a divul-
gação dos princípios, das estraté-
gias e da ideologia anarquista espe-
cifista. Desde 2008, antes mesmo
do lançamento público do Coletivo
Anarquista Luta de Classe, fazemos
a venda de livros anarquistas, antes
pela “Banca do CALC” e, desde 2015,
a partir da Livraria Alberto “Pocho”
Mechoso – atualmente com uma
quantidade muito maior de títulos e
com venda para todo o Paraná.

    Além disso, desde 2011, o CALC
organiza grupos de estudos sobre
temas relacionados ao anarquismo
organizado e as lutas sociais. A
partir de 2011, em Curitiba, o CALC
realiza o Círculo de Estudos Libertá-
rios (CEL) – que apenas neste ano
de 2020 não aconteceu, devido à
crise relacionada à COVID-19; em
2013, 2014 e 2015, articulou o Grupo
de Estudos Libertários (GEL) em
Campo Mourão; em 2014 e 2015,
também  em 2015, GEL em Ponta
Grossa; organizou o CEL em Marin-
gá; e, em 2016 e 2018, realizou o CEL
na cidade de Matinhos.

Propaganda
Anarquista
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https://anarquismopr.org/publicacoes/no-batente/
https://anarquismopr.org/publicacoes/opinioes-anarquistas/
https://anarquismopr.org/publicacoes/revista-socialismo-libertario/
https://anarquismopr.org/publicacoes/jornal-socialismo-libertario/
https://anarquismopr.org/publicacoes/luta-social/
https://www.youtube.com/watch?v=4ICE6jt3gWw
https://www.youtube.com/watch?v=vxoReg9MO6Y
https://anarquismopr.org/
https://www.facebook.com/anarquismopr/
https://www.instagram.com/anarquismopr/
https://anarquismopr.org/livrariapocho/
https://anarquismopr.org/grupos-de-estudos-libertarios/


Não vou retroceder minha voz, 
não vou falhar na minha missão!
Não serei omissa 
à opressão que gera submissão
Vou pra frente, vou pra cima, 
pois quero revolução!

Eu quero evolução, 
igualitária e libertária
Não quero aproximação 
de mente vazia e sedentária

Vim traficar informação 
pra movimentação necessária
Pra você quebrar o grilhão 
de cada violência diária

   Também organizamos o evento de 5
anos do CALC, retomada do Anarquis-
mo Organizado no Paraná; Seminário
200 anos Bakunin – O Anarquismo
Organizado nas Revoltas do Presente;
Nem Esquecer Nem Perdoar! 50 anos
do Golpe Militar – a Repressão ontem e
hoje. Também organizamos o lança-
mento de dois livros em Curitiba: Greve
de Inquilinos de Neno Vasco, e O livro
Preto de Ariel de Hamilton Borges, em
conjunto com a Livraria Vertov, além
de cinedebates, rodas de conversas e
outras atividades. 

   Acompanhe nossos eventos, nossas
redes sociais e participe de movimen-
tos sociais! Nos próximos anos e déca-
das, teremos muita luta, muita infor-
mação e muitos eventos importantes!

    Além do mais, durante estes anos,
fizemos alguns eventos pelo Paraná
– em Curitiba, Matinhos, Ponta
Grossa, Londrina (um deles em
conjunto com o Coletivo Ação
Direta), Maringá, Campo Mourão,
Nova Laranjeiras e Foz do Iguaçu –
sobre temas relevantes para os
movimentos sociais e para o
anarquismo, como: Como votam os
anarquistas?; Anarquismo e a Luta
dos Povos do Campo e Florestas;
Genocídio e Resistência – Uma
visão anarquista; Centenário da
Greve Geral de 1917; 80 anos da
Revolução Espanhola; O Levante
Zapatista e a Luta Indígena no
Brasil. 
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https://anarquismopr.org/2015/10/15/curitiba-5-anos-do-calc-retomada-do-anarquismo-organizado-no-parana/
https://anarquismopr.org/2014/05/28/campo-mourao-200-anos-bakunin-o-anarquismo-organizado-nas-revoltas-do-presente/
https://anarquismopr.org/2014/03/27/nem-esquecer-nem-perdoar-50-anos-do-golpe-militar-a-repressao-ontem-e-hoje-evento-no-dia-1o-de-abril/
https://www.facebook.com/events/250264052459327/
https://www.facebook.com/events/470356097237147/
https://www.facebook.com/Coletivo-A%C3%A7%C3%A3o-Direta-CAD-1167634203256182
https://anarquismopr.org/2018/09/15/curitiba-como-votam-os-as-anarquistas/
https://anarquismopr.org/2019/08/29/curitiba-anarquismo-e-a-luta-dos-povos-do-campo-e-florestas/
https://anarquismopr.org/2017/09/20/cab-genocidio-e-resistencia-uma-visao-anarquista/
https://anarquismopr.org/2017/10/07/londrina-centenario-de-greve-geral-de-1917-nova-data/
https://anarquismopr.org/2016/09/01/curitiba-cine-debate-80-anos-da-revolucao-espanhola-140916-quarta-feira/
https://anarquismopr.org/2016/02/01/novas-laranjeiras-o-levante-zapatista-e-a-luta-indigena-no-brasil/
https://www.youtube.com/watch?v=05WrKpwq_XE

