presxs anarquistas. Essa semana foi pensada para
dar visibilidade e apoio internacional à essxs
anarquistas sequestradxs pelo Estado, além de
discutir questões relativas à prisão. Nós, da Cruz
Negra Anarquista, queremos participar desse
evento internacional organizando atividades aqui
no Rio de Janeiro.
Queremos sim dar apoio axs nossos
companheirxs de luta que se encontram presxs de
qualquer forma hoje (detentas, foragidas,
respondendo à processos onde riscam anos de
prisão, etc.), mas gostaríamos também de discutir
a própria existência das prisões. Queremos o fim
das prisões e também o fim das sociedades que
precisam de prisões. Para nós, toda prisão é uma
prisão política porque cometer um crime significa
fazer algo que vai contra as leis que o Estado
impõe. E como o Estado defende somente os
interesses de uma determinada classe social, no
Brasil a maioria das pessoas que vão para a cadeia
são negras e pobres. Isso não é por acaso… Pior
ainda é a situação dxs presxs indígenas. Elas não
são nem repertoriadas nos cadastros das prisões.
Uma das ideias da semana é debater a situação
dxs presxs indígenas, um assunto muito pouco
discutido no país.
A partir do dia 23 de agosto teremos varias
atividades em lugares diferentes, como debates,
filmes, muralismo, teatro, shows e muito mais.
Nos dias 28, 29 e 30 de agosto queremos fazer um
encontro com companheirxs de todxs as partes no
CESAC
(Centro
de
Etnoconhecimento
SocioAmbiental Caiuré). Haverá um local para
dormir e cozinha coletiva durante os três dias de
encontro. Todas e todos estão convidadxs, desde
que não sejam pessoas que tenham atitudes
racistas, homofóbicas, machistas, normativas, ou
de cunho autoritário e fascista.

+ venda de rango vegano
+ banquinhas de materiais libertários
+ exposição anticárcere
+ Alojamento e refeições coletivas no
CESAC (almoço - R$3,00; café da manhã e jantar –
contribuição voluntária)

+ tragam seus pratos, talheres e canecas
para compartilhar das refeições!

O dinheiro levantado no evento tem como
destino apoiar a luta anticarcerária.
O registro do evento
será feito
exclusivamente pela
organização.
Coletivo Anticarcerário
Cruz Negra Anarquista
Rio de Janeiro
cnario@riseup.net
https://cnario.noblogs.org

Estamos passando por um momento em
que se falam muito de prisões políticas no Brasil,
principalmente na nossa cidade, o Rio de Janeiro.
Para nós, toda prisão é uma prisão política,
atualmente temos ouvido muito essa frase, mas
discutimos muito pouco o que ela realmente
significa. Gostaríamos de aprofundar as questões
relacionadas ao cárcere dentro da nossa sociedade
e entre nossas companheiras e companheiros. Por
isso, convidamos todas as pessoas a participarem
das atividades da Semana Internacional em
Solidariedade axs Presxs aqui no Rio de Janeiro,
de 23 a 30 de agosto.
Essa data não foi escolhida por acaso, no
dia 23 de Agosto de 1927, Nicola Sacco e
Bartolomeo Vanzetti foram executados como
parte de uma campanha anti-anarquistas do
governo americano. Ano passado, vários coletivos
“Cruz Negra Anarquista” se reuniram para chamar
uma semana de solidariedade internacional axs

17h – Concentração no TJ
– “Povo fala” (gravar depoimentos da
população que estiver passando a partir de
perguntas sobre se conhecem o caso de
Rafael) + Panfletagem
19h – Esquete artística
19h30 – Filme documentário “Hiato”
21h – Bandas e Sopão com café
Depois das bandas – madrugada de filmes +
Vigília

09h – apoio ao mutirão na ocupação
Chiquinha Gonzaga
Local: R. Barão de São Felix 110, Central

13h – Oficina de serigrafia, confecção de
camisas, faixas, cartazes, etc
Local: Espaço Outrx, R. Justiniano da Rocha 466

19h – Sarau Cultural na Maré

Local: Loja da Roça, R. dos Caetés 82,
Morro do Timbau, Maré
Exibição do filme
“We don’t like Samba”
Mano teco
Pagufunk
Us Neguin que nao se cala
Elaine (poesia)
Pedrinho (violão)

Julgamento do Rafael Braga Vieira no TJRJ
8h – Oficina de cartazes
9h - Intervenção com pinho sol e água
sanitária
10h – “Debate provocativo” com juristas
11h – Entrevista coletiva com advogados de
Rafael, Movimento Negro e D.Adriana (mãe
do Rafael)
13h – Início do julgamento

21h – Transmissão do programa ao vivo na
Rádio Cordel Libertário com as várias CNAs
do Brasil
http://radiocordel-libertario.blogspot.com/

11h – oficina de cartas para presxs
13h – almoço
14h – mini-curso de abolicionismo
penal (parte 2 – o fim das prisões)
16h – discussão sobre criminalização da autodefesa feminista
19h – Jantar
20h – projeções de filmes
22h – show com TecnoTerror

11h – oficina de cartas para presxs
09h – Mutirão de limpeza no CESAC

10h – Muralismo, colocação das faixas,
cartazes, etc.
Ponto de encontro: Espaço Outrx

18h – Cinequeer especial anticárcere
22h - teatro com a Cia Marginal + festa
cinequeer

Julgamento do Rafael Braga Vieira no TJRJ

A partir de quinta-feira 28/08 (tarde):
Encontro Internacional em solidariedade xs
presxs no CESAC, R. Maracá 7, Tomás Coelho.

Local: Avenida Erasmo Braga, 115 – Centro

13h – recepção + almoço
14h – mini-curso de abolicionismo penal
(parte 1 – as origens das prisões)
16h – apresentação e discussão sobre
presxs anarquistas pelo mundo
19h – Jantar
20h – projeções de filmes
22h – roda na fogueira

Local: IFCS, Largo São Francisco de Paula, Centro

13h – almoço
14h – discussão sobre presxs indígenas
16h – discussão sobre xs presxs no Rio de
Janeiro
19h – Jantar
20h – Apresentação em
solidariedade axs presxs,
com as bandas:
CUSPE (PB)*, Operação 81, Vivá,
Projeto Estamira, Insurgent Circus,
Arlequin *(a confirmar)

