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Anarkio tuj!

La aktuala socio iras la la pado
de sia propra detrui o, kaj oni bezonas
ur e an i tiun memmortigan vojplanon.
Anarkio sinprezentas kiel alternativa
vojo, en kiu mem-administrado,
libereco, memregado kaj egaleco estas
pli ol vortoj disjetitaj aeren. Pli ol tio, ili
havas praktikan aplikadon al inoj,
malinoj, geoj, laboristoj ekspluatataj,
senlaboruloj, senhejmuloj, kaj iu ajn
segmento de la socio.
La anarkio ne estas malorda kiel
trej volas, sed jes profunda organizado
socio tiamaniere ke ne necesigas tato,
armeo reguligi, polico por subtenigi.
La socio organizada kolektivema
kiu iu individuo kun legaroj kaj devoj
administras por vivas autoritatismo
“pseudo-demokratia” kontrolanto tiu
elitoj partioj, ne ekhavas liberigi enoj
kaj ne pensi alia formo, ne ekhavas
kompreni novaj eblecoj la raportoj
socioj kie la justicmininistro praktika
kaj egaleco frata estas superi
ekspluatadon kaj premego la
malmultoj super multaj homoj.
La anarkiista kolektivo Fenikso
Nigra kontra staras la aktualan sociekonomian sistemon, kapitalismon kaj
ian spekulativemon kiu nur celas la
da ran regadon de ekspluatantoj
kontrau la laboro kaj la svito de
ekspluatatoj.
Tiu estu la devizo: unuigi la
lukton por anarkio tuj!

Diskutoj pri kultura potencado
Resumo:
La priparolado anarkiista penso estas bazita en libero kaj justeco, kio i
konjektas anka respekto la diferencoj sociaj en iu mondo ke i ne estas
fundamentantaj en malegalecoj sociaj, a pli bona, en ekspluato a opreso.
Interne de i tio aspekto, jam multa tempo, la movado anarkista havas
uzata la lingvo esperanto al esprimi iaj bazoj de la libero, justeco, egaleco kaj
frateco. De “iniciato” faris por Zamenhof, la anarkiistaj identigas kun la valoroj
humanaj kaj frataj ke i venis apudaj kun la esperanto, kaj ili alprenis en jardeko
de la 50, tiel idiomo komune al anarkiistaj. i tio ne unu dogmo al anarkiistaj.
La uzo de la idiomo ke i iniciatas sen intenco de potencado, sen nacio
fiksa, neutrala al ioj valoroj kulturaj, religiaj kaj politikaj estas multa signifa por
anarkiistaj, do i esprimas la litere la esenco idealigata de la homaro ke anarkio
proponas.
Kaj se la uzo de la esperanto refirmigas la aspekto sennacio de la anarkiistaj,
la kritiko kontra la linvoj surmetas por la armiloj, por faktoroj ekonomiaj, por
raportoj de ekspluato kaj opreso estas prezenco.
La longe de historio, la raportoj inter landoj kaj grupoj rasaj, en preska
ioj la okazoj, se faris por la forto, por la surmeto. La grekoj, la persaj. La
egiptoj, la “meksikia”, la romanoj, la hispanoj, la portugaloj, la francoj, la angloj
kaj aliaj, al la ili surmeti ilia valoroj ekonomioj kaj politikoj al popoloj konkeritaj,
ili surmetas kuna ilia valoroj sociaj, kio en multaj fojoj, ili detruas kulturaj tutaj,
sen neniel konsidero.
Aktuale, la potencado kultura “surmetas” por la angloj estas reflekta de la
potenco ekonomia kaj milita EUA kaj Anglolando. Oni preni kaj oni bezonas de
oni lerni unu lingvo de potencado sen neniel demanda anta a estas simptonio de
la difekteco kultura kaj socia, ke i povas veni is la distordo a estingo de la
kulturaj regionaj kaj lokoj.
La valoroj kulturaj nomita tutmondi o en ia granda tradukas la koncepto
i tio potenco en iaj variaj aspekto. Ekzemploj de i tio inversigo sen limoj a
demandoj estas en la muzikoj, estetikoj de modo, magazinoj, libroj, filmoj kaj
aliaj.
Kaj fronte de i tio invadoj sen esaj, malmulta i estas farita en direkto de
konscigi kaj anta gardi valoroj kulturaj regionaj, ke i subtenas esenco de la
grupo kaj i karakterizi kiel sama. i tio estas multa diferenco kaj pli profunda de
ke la tenado de la eksteroj, kie en multaj lokoj havas por finoj turismaj kaj neniel
pli.
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Kio estas revolucio?

persistos necesegaj per la tempo ke la
embriigado transpasi estas malfruanta por
malsuperega malmulto individuoj
privilegiuloj, i havas pretendemo rezervi por
si ioj feli oj tio mondo.
Kiel i observas, la revolucio nenio pli
estas, en la realo, ke la ago fortega sed
bezona, i akcelas kaj de etas, kiam la
momento venas la mar o de la evolucio multa
malrapida tra forto malfruanta.
La revolucio estas ne io malinteligenta
kaj neutile sangavida, mitologia a io mistika
kiam volas la historiistoj kaj sociologoj bur oj
pagas per la kapitalismo.
La revolucio estas por evolucio kiel la
erupcio estas tiel por vulkano.
Sed, i estas pli facila eviti revolucio ke
la erupcio vulkana. i sufi as por tio ke la
homoj rekonas samaj aliaj homoj, tial homo
ce os de esti lupo por homo, ke malaperos la
re imoj de la opreso kaj de la a toritato. La
solidareco kaj helpo mutuala revenos bazoj
moraj de la nova ordo socio.
Ne i trompas tamen. Oni havas en
intelekto ke tiu resulto nur estos trafonta post
la falo bruta de la aktuala re imo per la
revolucio socio, la sola, la vero.
Neniu havis povi, en la aktuala stato de
la aferoj, de la eviti tio, ar kiuj povas ne volas
fari, malpli bona por ili. Ili havos plendprotesti
sole de ili samaj.
i nur se povas deziri unu afero, ke tiu
revolucio estas sufi a plena al i esti la lasta.
La adeptoj de la intereso enerala kaj
kunlaborado de klasoj, de la evolucio sen
revolucio kaj de aliformigo socia por la vojo
de reformo, ke i apogas tio ideoj en nomo
de kapitalismo tra demokratio, ili scias iaj
limoj. Vi estos rektaj ke en la tago revolucio
ili ne aperos en iaj fenestroj por vidos pasi.
Ili estos en la klaso kontra a al nia.
Kaj por defendantoj laboristoj tioj ideoj,
mi faras votoj por fine ili vidas kun klareco,
kaj nun, kiam ili estas veraj realismaj, kaj do,
ili revenos al klaso de la ia origino kaj kun ni
lukti por libero de la proletaro.

Jam estas tempo de defini i tien kio
estas reale revolucio, i tiu revolucio kio
bur eco scias fari ifonfiguro, sama por
granda nombro laboristoj kaj kampuloj.
La revolucio nenio pli estas, tamem, se
ne i maldelikatega akcidento ke limo la fina
punkto de periodo evolucio kaj i komencas
alia periodo evolucio kun pli libero kaj
bonstato.
Kial havas revolucio? ar sufokanta la
progreso, por i malfermi vojo por si, i estas
deviganta detrui la obstakloj akumuladoj por
la klaso socia kies i interesoj estas
dan eriganta.
Ke i forigas i tiuj obstakloj, i tiu
kontra eco de la malmulto krima kaj parazita,
sangavida kiam la okazo se montri anta, kaj
la revolucio se revenos absolute senutila.
Al la i esperi ke neniu surprizas ke i
tiu revolucio estos tiel pli fortega ju pli multaj
kaj malfacilaj obstakloj ke i estos
superontas.
Do, i estas eraro kaj la eraro dezirata
por tiuj ke havas intereso en multobligi – i
diri ke la proletaro, por malbona instinkto, i
konsentas en la fortega, ke “la leono popola”
bezonas iam de sango bur o.
Se la proletaro uzas fortego –multa
malfrue kelkfoje- estas sole ar sia malamiko
pu as tio. Se “la leono popola” faras ver i la
sango de la bu eco, i estas ar tiu, por siaj
akuratecoj, siaj krimoj kaj sia malspriteco, i
provokis tio repliko de laborantoj kondukita
al limo pacienco. Tiel kruela kiam ajn reago
de proletaro, i estas nepridiskuteble kaj iam
motivigato per la konduto de bur eco.
Bonvolu! Ke tio lasta haltu krii por
malmulto grato, ke i restas sensenta al
plendoj de siaj suferantoj kiam i humiligas
kaj premegas, i kaptas kaj mortigas.
Ke i se memorige bona, anta e de i
malaprobi al fortega bezona de la unu tago
a de unu momento, la jarcentoj de
potencado kaj de raba o kaj do i asertis sia
Teksto de Pierre Besnard en
potenco fatala.
la
libro
“Os sindicatos operários e a
Se la bur eco voli la paco socia, se i
povis vere abomeno per la fortega, se i havi revolução social. Vol. 1” (traduko
eviti la revolucio, nenio pli facila. Sufi as i – Idílio Cândido).
sed i bezonos fari- i rifuzi al sia hegemonio
de klaso, i malaprobi la militoj, i fari la vera
homaro oferanta io ke i incitas estroj kaj
posendatoj agi kiel faras.
Do, se kapitalismo decidis al i fari tio
oferoj necesegaj, la Unuo homa estos morga
realo viva, la evolucio faros sen piedligilo kaj
revolucioj estos pesinta.
Malfeli e, ne i estos tiel. La kapitalismo
nur cedos por la forto; la progreso nur
anta eniros en kiel fortoj bezonaj por i SOLIDARECO KAJ LUKTO
efektivigi aku oj laboremaj de la progreso. Ili

LA ARMILO
Kio estas armilo? Demandis min mia
nepo em sia plej sublima pureco infana.
La respondo, kiu ajnis simpla, facila kaj
ku anta sur la langopinto, ampleksis
profundan temon, pripensigan difinon kaj
esploron nuntempe tre gravan en la
mondo plena de teroro, kie ni lo as. La
armilo estas rimedo de la perforto,
krueleco, ven emo, supremado kaj
krimo!
i sendistinge taûgas al la sin
defendanto kaj al la atakanto. Same al
la murdisto, al la terroristo kaj al la
liberalulo. i estas uzata de la ordonantoj
kaj de tiuj, kiuj obeas, de la perforto de
supre kaj de la perforto de malsupre.
La armilo estas karesata de la
laboristo, kiu lasta in poluras kaj de la
krimulo, kiu in uzas! i mortigas la
honestulon, e la laboriston, kiu in
fabrikas kaj la soldaton, kiu profesie in
mantenas, la policiston, kiu subteras la
“ordon”, pafmortigas siajn kontraûulojn
in utiligante.
i ne havas patrion, nacieco aû
partion. i murdas en inio, Portugalio,
Ruslando, Hispanio, Argentinio, Urugvio,
ilio, Kongio, Vjetnamio, Ugandio.
Utiligas in la bol evisto, la fa isto, la
socialisto, la nazio, la respublikano, la
monarkisto, la diktatoro, la demokrato;
la politikistoj de la dekstra, maldekstra
kaj centro; la senpartiuloj, la negroj kaj
blankuloj, la policistoj, la banditoj, la
terroristoj je la servo de la le o aû ekster
i, la bonkoruloj kaj malbonuloj. La armilo
taûgas al tiu kiu unuavice in tenas.
Viroj lernas en specialaj altlernejoj
por lerte in uzi. Poste tiuj ekzercas kaj
instruas milionojn de junuloj, kiuj elspezas
miliardojn da mono, okupas domojn kaj
industriojn por sin provizi, vesti kaj nutri.
La perlaboro de grandega amaso da
homoj estas ligita al la armilo. Sed i
ankaû okazigas prosperajn kaj
profitdonajn industrion kaj komercon, kiuj
disvasti as tra la mondo. La armilon oni
inter an as, a etas aû vendas por
defendi privatajn interesojn, bur ojn,
naciojn, por invadi, konkeri, almiliti kaj
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murdi!
i taûgas por “fortigi” la malfortulon,
por doni “forton” al la malkura ulo, al la
krimulo de supre kaj al tiu de malsupre,
karaktera aû rivelita. La armilo
malgravigas la venkiton, pravigas la
sentaûgulon, vantigas la “venkinton”,
taûgas por reversi registrarojn aû ilin
enoficigi, por igi ilin diktatoroj, por delokigi
da re imojn de la maldekstra dekstren
kaj tiujn de la dekstra maldekstren!
Kelkiuj sentas sin pli fortaj
mantenante armilon, aliaj sin altrudas per
la armiloj, aliaj ili superregas popolojn kaj
naciojn. Ju pli da armiloj ekzistas, des pli
oni fabrikas, ju pli da personoj ilin a etas,
des pli da personoj “sentas” la bezonon
de armiloj. La imperioj estas pli fortaj,
kiam iliaj entenejoj estas plenplenaj de
armiloj por esti funkciigitaj por mortigi,
defendante aû atakante.
Laû la vidpunktoj de la politikistoj kaj
de multaj popolanoj la nacioj estas gravaj
ne pro la bonaj agoj, kiujn ili praktikas, ne
pro la socia bonfarto de la lo antoj, ne
pro la altaj vivniveloj ekonomiaj kaj
kulturaj de la laboristoj, sed pro la fabela
kvanto da armiloj , kiun ili tenas en stoko.
La militoj estas detale esplorataj,
preparataj projektataj kaj fine deklarataj
eksperimentejo por provi la armilojn kaj
stimuli la fabrikmastrojn.
Fabelaj profitegoj esti as dank’ al
fabrikado de armiloj, eksplutuado de
specialaj taloj kaj de mineraloj kun
granda eksplodiga forto. Vastegaj trustoj
pligrandi as pro nerompeblaj alianci oj
ebligantaj la militojn kiuj evitas la rusti on
de la armiloj, kiuj ekstermodi us, kaj tiel
nur taûgus kiel muzeaj pecoj, kaj ties
fabrikistoj devus sin turni al negocoj
malpli avanta aj.
Hodiaû pli ol hieraû, morgaû pli ol
hodiaû la kvanto de la armiloj
maltrankvilige pligrandi as kaj ties
stokigo. Konsekence pligrandi as ankaû
la militista forto de la nacioj, la nombro
de soldatoj kaj policistoj, la povo de la
armeoj, la kvanto de la armilfabrikistoj,
la profitoj el senutilaj produktadoj, la
dan ero por la vivo de la homaro!
Se e malgranda milito ne minacas
nin, kial ni a etu armilojn? Tial oni
disvastigas la malvarman militon, la
spionadon, kaj la onidiristoj semas dubon
kaj malkonkordon, por ke la profitiga

negoco de la armiloj prosperu, la
registaroj kaj popoloj pli kaj pli a etu
armilojn pro la timo, kiun ili sentas antaû
aliaj registraroj kaj popoloj, kiuj armilojn
a etas.
Estas tre malfacile priskribi la
armilon en iaj plenaj malvarmeco kaj
nesentebleco. Determini la minicantan
dan eron, kiun i enhavas, estas neeble;
ar ni bezonus scii, kiel ekaperis ties
esploro, projekto, fabrikado, usado kaj
perfekti o.
La armilo estas frukto de la
imagpovo de tiu, kiu in desegnas,
prilaboras arte, me anike aû manovras
kaj funkciigas in por sin defendi kontraû
tiuj, kiuj ankaû uzas armilojn por ataki,
por mortigi; aû por garantii en la mondo
la homajn rajtonjn, kontraû tiuj, kiuj ilin
volas rifuzi per armiloj.
Oni povas komprenigi la armilojn
kiel instrumenton kun multaj utiloj,
esplorata kaj perfektigata de la homa
menso, kies valoro estas ju pli alta, des
pli granda estas la nombro da homoj, kiujn
i kapablas mortigi. Giaj sukceso, krima,
murdista gravecoj devenas el la arto,
sperto kaj kapablo de ties investisto kaj
fabrikisto. La prezo, mendindeco, utilo
kaj uzado, dependas iam de la rapideco
por mortigado de homoj je granda aû
malgranda distanco, en la preciza mezuro
de la supereco, kiun i donas al la uzantoj
kaj ties aûtomateco kaj kvanto da
mortigiloj, kiujn i dis etas posekunde.
Helpe de la homa menso la armilo
esti as kun antaûfiksita celo krei
malfeli a ojn, disver i sangon, fari
invalidojn kaj kriplulojn, neniigi hejmojn,
dissemi mizeron, dis eti la teruregon,
frenezecon, bruligadon kaj detruadon.
La armilo valoras laû la mortigoj, kiujn
i faras.
La armilon “bona”, ser ata,
dezirata, grava, kiu okazigas la grandajn
kverelojn en la estanteco kaj en la
estinteco, oni taksas laû la aûtomateco,
la detruoj, la personoj, kiujn i bu as. Ju
pli malproksime i trafos, ju pli granda
estos iaj povo kaj agado, rapideco,
kvanto da pafoj posekunde, des pli
granda estos ia valoro, des pli oni
deziras, des pli facile oni in donataj al
la reputacio de la invetistoj kaj fabrikistoj,
des pli granda estas la malsekureco de
la homaro.
Sed, u nur la armilo – simbolo de

la malbono – respondecas pri ia
perforto, pri la milionoj da krimoj farataj
dum la fluado de la jarcentoj? Nu, u la
armilo estas la resumo de io, kio estas
malutila, u i respondecas pri la starigo
kaj daûrigado de la registaraj tiranecoj,
pri la militoj, pri la tenado de koncentrejoj,
pri la regimoj de socia malegaleco? Mi
kredas ke ne! Car verdire io krei as
en la homa menso, do la homo estas la
nura respondeculo pri io malbona, kio
viktimigas nin.
La armilo estas frukto de la
imagpovo, temperamento, emocia kaj
psika statoj, deliktemaj inklinoj, malsana
menso homaj. La armilo estas simpla
instrumento por miloj da makiavelaj
fantazioj de la homo, el kiuj iu pli
dan era ol la alia.
Por ke armiloj ne plu estu necesaj
sufi as, ke oni resangi la homon kaj
forprenu in el la timegoj, en kiujn i falis;
ke oni detruu la nerealan, fantazian
mondon, kie i vivas; ke oni elradikigu la
malutilajn impulsojn, kiujn i posedas kaj
in bonigu por si, por la siaj, por la grupo,
por la socio. Nur nova homo, fidema,
instruita laû la homama principaro de la
politika kaj socio egalecoj bazita sur la
Frata Amo, povos malbezoni la armilojn
kaj liveri ilin al la muzeoj por antikva oj.
Dum i tio ne okazos, ni difinu:
Armilo: - “Instrumento de la malsana kaj
deliktema imagpovo de la Homo!”
EDGAR RODRIGUES

TIO SP
ACO
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AS LAIKA!
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LA INTERNACIO

ORGANIZO FENIKSO
NIGRA
Por ni eklumigas ke ni faras a ne
kaj ni plivastigos niaj konataroj
anarkiistoj, ni starigas niaj principoj kaj
nia ago linio.
1-La Fenikso Nigra estas unuigo
de anarkiistoj profite al kreskado de
anarkiisma movado enerala. Ni
respektas kaj atos ia flanko anarkiista,
ar ni komprenas neekzisto de “vero”,
la “certa” a ia maniero dogmo;
2- iu partoprenanto, kiam eble,
prenas sur sin prirespondojn necesejoj
por vasti o de nia unuigo kaj iuj
respondas por nia unuigo.
3-Ni kunvenigos iam kiam ke
necesa. Niaj interkonsili oj estos por
permeso de iuj. En okazo de nia
malkonsento, niaj simpla sa o profitos.
4-Niaj bazaj principoj de nia unuigo
estas libero kompleta kun respondeco
igala kaj juteco egaligema sennacio, jam
ni havas ne patrolando a nacio;
5-Ni luktas favore por ekspluatatoj
kaj subprematoj de tuta mondo;
6-La partopreno kaj eniro de iu
estos en oni preni 5 punktoj supre kaj
oni infomi en la nia kunvenigo.

LEVI U, EN MIZER’ DRONANTA,
SKLAVAR’ MALSATA DE LA TER’
RACI’ NIN VOKAS INDIGNANTA
AL MORTBATALO PRO L’ LIBER’.
MALNOVAN MONDON NI DETRUOS
IS FUNDAMENT’ DE L’ TIRANI
KAJ NIAN NOVAN NI KONSTRUOS:
NE NULOJ - IO ESTU NI!
:-: POR FINLUKTO SOCIA
NI GRUPI U EN ROND’,
KAJ LA INTERNACIO
TRIUMFU EN TUTMOND’!:-:
NE LA CEZAR’, NEK DIA VOLO
LA SAVON PORTOS DE L’ TIRAN’.
LIBERON DONOS AL POPOLO
NUR IA PROPRA FORTA MAN’.
POR KE PEREU LA RABILOJ,
POR LIBERI U LA SPIRIT’,
VARMEGAN FERON LA FOR ULOJ
NI FOR U MEM SEN INTERMIT’!
:-:POR FINLUKTO SOCIA KTP ...
PREMEGAS TATO, LABORISTON
IMPOSTO KAJ KONSTITUCI
FAVORAS NUR EKSPLUATISTON
FAVORAS NUR LA TIRANI
SUFI E DA SUFERRICEVO
LAÛ EGALECA LA LE AR
NENIU ESTAS RAJT’ SEN DEVO
NEK IU DEVO SEN RAJTAR’
POR FINLUKTO SOCIA KTP ...
APOTEOZE ABOMENAJ,
LA RE OJ DE MINAR’ KAJ REL’
JA ESTIS IAM TRO SEN ENAJ
EN SIA PARAZITA STEL’.
EN KAS’ KONSERVIS LA FRIPONOJ
PRODUKTOJN DE L’ LABOR’.
DO PER REVIGO AL REDONOJ
NIAJON NUR NI PRENOS FOR!
:-:POR FINLUKTO SOCIA KTP ...
ESTRAR’ NIN TROMPIS ARTIFIKE,
POR NI DO - PAC’! POR I - MILIT’!
ROMPINTE LA ARMEOJN STRIKE,
NI LASU L’VICOJN SEN HEZIT’.
INSISTIS NIAJ KANIBALOJ,
KE KURA ULOJ ESTU NI
DO KONTRAÛ PROPRAJ GENERALOJ
EKPAFOS BALDAÛ LA GVARDI’
:-:POR FINLUKTO SOCIA KTP ...
NUR NI, LABORARMEAJ EROJ
DE L’URBOJ KAJ DE LA KAMPAR’
POSEDAS RAJTON PRI LA TERO!
VI IRU FOR , PARAZITAR’!
KAJ SE POR VIA BANDO PUNO
ALVENOS EN LA FLAMRIBEL’,
POR NI EKBRILOS HELA SUNO
RADIADANTE EN IEL’!
:-:POR FINLUKTO SOCIA KTP ...
TRADUKO EN ESPERANTE POR J.
ZILBERFARB.

FOREN LA
PASTRARON!
iu religio kiu konsistigas
institucion, kiu i as fonto de rento kaj
potenco, devas esti evitata kaj
malaprobata. Por fidi, oni ne bezonas
pagi iun aû institucion, necesas nur fido,
nenio pli. Multaj religioj sin vestis kiel
institucioj oficialaj kaj regis absolute dum
multaj jarcentoj (ekzemple kristanismo,
katolikismo, islamismo, bramanismo,
budhismo, protestantismo ktp)
kondamnante milionojn de individuoj al
stato de servuteco kaj de manipulata
popolamaso fare de tiuj institucioj, kiuj
estas praktikoj kontraûaj ech al tiu
religioj mem. Oni estas elstarigi gravan
aspekton al iu individuo kiu havas la
kapablon kompreni ke esence, religioj
estas vid-punktoj de homa inventa emo.
Tio signifas ke ni kreas religiojn kaj iajn
diojn kaj diinojn kaj post ni estas
servantoj de ili.
La religioj estas apogiloj psikologiaj
en kiuj oni apogas ni cele respondi
demandojn kiujn alimaniere ni ne
sukcesus en i momento. Per la pasado
de la tempo, ni pligrandigas niajn konojn
kaj igas pli sekuraj is la momento kiam
ni povas mar i sole. Kun a sen Dio/
Dioj, tio kio gravas estas ke ni ne pagu
iun pro tio. Necesas bankrotigi religiojn
kiuj esploras la homan malfortecon kaj
uzurpas la popolojn.
por Idílio
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DISPAROLU IN. SANO KAJ ANARKIO!
PRESADO: 1000 EKZEMPLEROJ. PETU LA IA!
CONTRIBUIÇÕES> AG. BRADESCO: 0046-9
CONTA POUP.: 1030455-5 (Idílio Candido e/
ou José Damiro)
KONTAKTOJN: A/C FENIKSO NIGRA CP: 999,
CEP: 13-001-970 ou
CP: 5005, CEP 13-036-970
CAMPINAS/SP
m.e.:feniksonigra@yahoo.com.br
WWW.FENIKSO.RG3.NET
http://geocities.yahoo.com.br/
feniksonigra/

