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No dia 4 de outubro, durante a manifestação em defesa do direito as ruas, pela cultura e 
alegria, presenciamos no centro da cidade uma cena de extrema truculência contra os 
manifestantes por parte da Brigada Militar e da Guarda Municipal. Em um ato contra a 
privatização dos espaços públicos, obtivemos como resultado dezenas de pessoas que 
foram covardemente agredidas com cassetetes, balas de borrachas, gás lacrimogêneo 
e chutes pelo corpo todo. 

O pretexto para justificar a agressão foi o 
cerco que a manifestação fez em torno do 
Ta tu  da  Copa .  Sabemos  que  a  
manifestação somente reagiu de mãos 
limpas, aos golpes desenfreados de 
brigadianos contra aquelas e aqueles 
jovens. Quem bate com um cassetete 
sistematicamente na cabeça de outra 
pessoa, tem outra intenção senão matar? 
Acusamos os governos e o comando da BM 
por tal represália. 

E nós anarquistas também queremos 
manifestar nossa opinião sobre as 
acusações feitas pela grande mídia e os 
governos, de que nossa ideologia 
anarquista, está vinculada, meramente 
vinculada, à prática de “vandalismo”. 
Somos parte de um movimento histórico de 
luta por uma sociedade justa e livre de todo 
o tipo de opressão. Nascemos da corrente 
socialista e somos partidários (no sentido 
de tomar partido, como diria Malatesta) das 
lutas do povo oprimido, contra o sistema 
capitalista e dominador. Nossa ideologia se 
desenvolve dentro do terreno fértil dos que 
anseiam liberdade e está diretamente 
vinculada a uma proposta de Socialismo 
Libertário.  Há uma longa história de 
resistências no anarquismo. 

Não podemos calar diante dos comentários 
feitos a nós, por parte daqueles que 
defendem os interesses dos poderosos, 
desviando nestas declarações todo o 
autoritarismo e covardia que o Estado tem 
para aqueles que ousam lutar. A ação 
popular e a ação direta são necessárias em 
uma sociedade injusta e desigual. 
Colocamos também como fundamental a 
solidariedade entre os que lutam, pois 
acreditamos que somente no fortalecimento 
popular podemos ir mudando esta realidade 
de injustiça social. Nos colocamos juntos, 
ombro a ombro, na defesa das ruas para os 
jovens,  a r t i s tas ,  t raba lhadores  e  
desempregados. Repudiamos a ação da 
Brigada Militar contra os companheiros de 
luta e consideramos o braço armado do 
estado como “cães” de guarda dos 
interesses privados dos de cima. A covardia 
dos anos de chumbo continua sendo 
realidade e a polícia continua matando, 
torturando e sendo servil aos mandos dos 
opressores do povo. E, neste sentindo 
afirmamos, que violento e criminoso é o 
s istema, a fome, a exclusão, os 
preconceitos, a falta de saúde, o 
cerceamento de liberdade de expressão. 
Violentos são aqueles que atacam o povo 
para defender nossos opressores.

PROTESTO NÃO É CRIME!

PELA FORÇA DAS RUAS!!!

Federação Anarquista Gaúcha
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