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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar se as manifestações de junho de 

2013 estão inscritas em um processo de construção de direitos políticos, tomando como ponto 

de partida o embate teórico entre democracia procedimental e pluralismo agonístico. 

Pretendemos avaliar, além da própria materialidade deste processo, também seu sentido 

normativo, se em direção à reforma do sistema liberal representativo ou ao desenvolvimento 

de elementos participativos, deliberativos e/ou agonísticos. Isto demandou, em primeiro lugar, 

a narrativa do surgimento e do desenvolvimento das manifestações, a partir dos quais 

compreendemos a importância das manifestações contra o aumento das passagens para a 

deflagração dos atos, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, e a centralidade das 

redes sociais na dispersão de emoções e na organização dos eventos. Elaboramos também 

observações sobre os elementos gerais dos atos, a partir de Manuel Castells, apontando 

principalmente a interação entre o espaço urbano ocupado e a internet.  Uma das 

características centrais identificadas foi a de movimento em rede, sem organização formal, 

sem líderes, e cujos processos de decisão eram feitos de forma dispersa por meio da redes 

sociais e de assembleias públicas. Além disso, a fim de colher elementos para avaliar a 

presença do discurso sobre a construção de direitos políticos nas manifestações, elaboramos 

uma pesquisa a partir de 357 convocatórias para os protestos, albergadas como “eventos” na 

rede social Facebook. Avaliamos então a representatividade dos dados coletados através de 

sua distribuição geográfica e temporal, identificando tendências. Analisamos o discurso das 

convocatórias por meio da análise de redes, da análise quantitativa e da análise do discurso, a 

partir das quais foi possível identificar diversos elementos discursivos comuns, tais como o 

apartidarismo, o pacifismo, a unidade do povo, a luta por direitos sociais, o nacionalismo, a 

luta por liberdade de expressão e de protesto, a luta contra a corrupção e a associação entre 

participação e mudanças. Em seguida, desenvolvemos a discussão entre as teorias de 

democracia procedimental e pluralismo agonístico, expondo os fundamentos da teoria 

habermasiana e as objeções de Chantal Mouffe, avaliando-as em seguida. Por fim, ao analisar 

os resultados empíricos à luz dos elementos teóricos, identificamos tendências discursivas e 

organizativas que indicam a possível inserção dos atos num processo de construção de 

direitos políticos, de cunho majoritariamente participativo. Não esteve presente nas 

manifestações o elemento agonístico, assim como não se apresenta nelas uma proposta de 

reformulação da democracia liberal representativa. 
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ABSTRACT 

 

This paper intends to evaluate whether the events of June 2013 are part of a political rights’ 

creation process. It takes as its starting point the theoretical clash between procedural 

democracy and agonistic pluralism. Beyond the very materiality of that process, it also 

intends to analyze its normative function, whether guided towards a reform of the liberal 

representative system, or towards the development of a participatory, deliberative and/or 

agonistic element. This was done, firstly, by describing the emergence and the development 

of the protests, from which we could understand the centrality of the acts against the increase 

in the price of bus tickets, specially in Rio de Janeiro and São Paulo, and the importance of 

social networks on the dispersion of emotions and on the organization of the acts. General 

organizational elements were also described, based on the work of Manuel Castells, from 

which we could identify the interaction between the occupied urban space and the Internet. 

The protests were also categorized as networked; they did not have any formal organization or 

leadership, and their decisions were made in social networks and public assemblies. Then, in 

order to collect information to analyze the existence of a discourse about the construction of 

political rights, we investigated 357 Facebook events in which the acts were organized. In 

sequence, we evaluated the representativeness of the events collected by contrasting their time 

and space distribution to the information previously gathered. We then proceeded to an 

analysis of the description of the events, using network analysis applied to discourse, 

quantitative analysis, as well as discourse analysis. As a result, it was possible to identify 

several discursive elements, such as anti-partisanship, pacifism, the unity of the people, the 

struggle for social rights, nationalism, the struggle for freedom of expression and protest, the 

association between participation and change, the fight against corruption and the belief in a 

common good. Afterwards, we developed the theoretical discussion between procedural 

democracy and agonistic pluralism, exposing the foundations of Habermas' theory, and the 

criticism directed to it by Chantal Mouffe, making, in the end, some considerations. Finally, 

we interpreted the results, and concluded that, first, they indicate the possible comprehension 

of the acts as inscribed in a construction process of political rights, directed largely towards a 

participatory nature of democracy. The agonistic element was not present, neither was the 

demand for the reform in liberal representative system.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

LONDRES, 4 (E.) – Durante as corridas de Epson, uma mulher 
invadiu a pista, na ocasião em que passava o cavallo Anmer, 
pertencente ao rei George, procurando detê-lo pelo bridão. O cavallo, 
espantando-se, cahiu sobre a mulher, levantando-se novamente, 
arrastou o jocker Jonce que ficou com o pé preso ao estribo. A mulher 
que foi removida sem sentidos e com um grave ferimento na cabeça, 
tinha o seu busto envolvido pela bandeira das sufragistas, escondida 
pelo casaco. Averiguou-se ser a sufragista Emile Davison, diplomada 
pela Universidade de Londres, presa várias vezes por vários delictos e 
autora de uma agressão ao pastor de Aberdeen. O incidente causou 
enorme sensação.1 
 
Brasília – Centenas de manifestantes ocuparam a rampa do Congresso 
Nacional e uma das cúpulas do prédio na noite desta segunda (17). O 
episódio foi mais um da série de protestos que tomaram conta não 
apenas do Distrito Federal, mas também do Rio de Janeiro, São Paulo 
e de Minas Gerais.2 
 

A primeira notícia foi publicada no jornal “O Estado de São Paulo”, em 05 de 

junho de 1913, e relata a morte de Emily Davison, ocorrida durante uma corrida de cavalos na 

Inglaterra. A segunda, descreve a ocupação do Congresso Nacional por manifestantes em 17 

de junho de 2013.  

Há algo em comum entre os dois eventos?  

A princípio, a única coincidência parece ser a distância temporal de quase exatos 

100 anos. O primeiro evento, de junho de 1913, relata um acontecimento que ganhou grande 

repercussão em sua época. A morte de Emily Davison, que se jogou na frente do cavalo do 

rei, é considerada o evento mais famoso da luta pelo voto das mulheres na Inglaterra e, talvez, 

no mundo 3 . Ela encerrou de forma marcante uma série de ações promovidas pelos 

movimentos de sufrágio feminino do final do século XIX e início do século XX.  

No dia 14 de junho de 1913, o enterro de Emily Davison, tornou-se o último dos 

grandes atos do Women’s Social and Political Union (WSPU) na Inglaterra, e contou com 

aproximadamente 5 mil pessoas, que tomaram as ruas de Londres em procissão4. No mesmo 

dia, a líder do WSPU, Emmeline Pankhurst, foi presa ao sair de casa para o enterro de Emily. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Observe-se que a notícia está escrita na linguagem do início do século XX. (O Estado de São Paulo. Incidentes 
2 Jornal do Brasil. Manifestantes invadem cobertura do Congresso Nacional, em Brasília. Jornal do Brasil. 
2013. <http://www.jb.com.br/pais/noticias/2013/06/17/manifestantes-invadem-cobertura-do-congresso-nacional-
em-brasilia/> Acessado em: 30 nov. 2013. 
3 PURVIS, 2013, p. 353 e 358. 
4 PURVIS, 2013, p. 358.  
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Poucos meses depois, a Inglaterra ingressou na Primeira Guerra Mundial, e as mulheres 

somaram-se aos esforços do país, trabalhando na indústria de armamentos em posições que 

antes eram preenchidas exclusivamente por homens. Com o fim da guerra, em 1918, o 

parlamento inglês aprovou dois projetos de lei, conferindo “direitos políticos ativos e 

passivos”5 a uma parte das mulheres. 

A segunda notícia, que é mais recente, faz referência a nosso objeto de pesquisa, 

isto é, às manifestações de junho de 2013. Diferentemente do acontecimento anterior, não há 

uma narrativa histórica formada sobre os protestos, muito menos uma narrativa parcialmente 

concluída. Estamos, aparentemente, no decorrer de um processo, com eventos recentes ainda 

pendentes de avaliação cuidadosa. O conteúdo e o sentido das manifestações de junho 

parecem uma incógnita à primeira vista, cuja fórmula estaria inscrita em milhares de cartazes, 

mensagens e eventos.  

A comparação com o movimento de luta pelos direitos políticos das mulheres tem 

o condão de fazer-nos perguntar: os protestos de junho estão inscritos no mesmo processo 

amplo de direitos políticos? Este é, aliás, o objetivo central da pesquisa, que será realizado a 

partir da coleta de subsídios concretos e do embate teórico entre as teorias de democracia 

procedimental e pluralismo agonístico. 

Segundo Habermas, para que se compreenda o surgimento de direitos básicos, não 

se pode apenas recorrer a sua teorização in abstracto, que deriva exclusivamente do indivíduo 

as bases para a formação de uma moralidade pública constitutiva de direitos6. Para ele, o 

constitucionalismo está umbilicalmente vinculado à democracia, sendo dela não apenas co-

dependente, mas co-implicado historicamente. O aperfeiçoamento da democracia ocorre na 

medida e a partir do constitucionalismo, e vice-versa, num processo de aprendizagem auto-

corretivo7. Assim, em suas palavras, para compreender o conteúdo e o surgimento dos 

direitos, é preciso também analisar as condições que levaram a seu desenvolvimento concreto. 

Para elucidar esta ideia, veja-se o exemplo de Habermas: 

Only when they are confronted, we say, with the intolerable 
consequences of the use of physical violence do they recognize the 
necessity of elementary rights to bodily integrity or to freedom of 
movement. The constitutional assembly can reach decisions only 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Como será desenvolvido ao longo do trabalho, nossa percepção de direitos políticos não se restringe ao aspecto 
eleitoral. Nesse sentido, “direitos políticos ativos e passivos”, tal qual empregado no texto em referencia ao 
direito de votar e ser votado, não se adequa à posição teórica que desenvolvemos. 
6 HABERMAS, 2001, p. 776 a 778. 
7 HABERMAS, op. cit. p. 774.  
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when it sees the risks that make a specific need for security into a 
matter it must address.8 
 

Pretendemos avaliar, nesse sentido, os atos de junho diante da hipótese geral de 

que existe um processo de construção de direitos políticos em curso. No caso sob exame, 

como dito anteriormente, temos como objetivo principal identificar se está presente o discurso 

de edificação de direitos políticos e avaliar o sentido que ele segue.  

Para responder a essas perguntas, é preciso compreender o objeto de análise - seu 

surgimento, seu desenvolvimento e seus elementos organizativos centrais -, assim como 

analisar diversos significantes formulados em seu interior. Diferentemente dos atos na 

Inglaterra, cujos objetivos, metas e ideais estavam explícitos nos documentos do WSPU, as 

manifestações de junho não possuem tamanha clareza. A pluralidade de fontes e a dispersão 

de conteúdo dão a esta pesquisa um desafio extra. 

Além disso, para compreender o conteúdo dos protestos e avaliá-lo, precisamos 

delinear um arcabouço teórico a respeito das diferentes formas de aprofundamento da 

democracia. Sem isso, ainda que possuíssemos todas as informações sobre os atos, não 

estaríamos aptos a responder a perguntas como: o que este discurso significa? Seu conteúdo é 

semelhante ao dos movimentos pelo direito ao voto? Há diferenças? Quais? 

Para embasar o empreendimento inicial e formular hipóteses, utilizaremos a 

distinção de Donatella Della Porta sobre as diferentes versões das teorias democráticas. 

Segundo a autora, existem atualmente quatro elementos centrais que permitem a classificação 

de algumas teorias da democracia, distribuídos em duas escalas. A primeira escala seria 

formulada entre as máximas de representação e participação, no que diz respeito ao exercício 

da soberania. Grosso modo, esta é também a distinção formulada no Art. 1º, parágrafo único, 

da Constituição Federal, que profere: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. A segunda escala 

seria elaborada entre voto majoritário e deliberação, e trata da maneira pela qual se tomam 

decisões; basicamente, a partir do posicionamento da maioria ou do convencimento por meio 

de argumentos9. 

Aos quatro elementos de Della Porta, adicionaremos um quinto, fundado no 

trabalho de Chantal Mouffe. Chamamos este elemento de “agonístico”, cujo sentido será 

melhor explorado no Capítulo 3, sendo caracterizado fundamentalmente pela construção de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 HABERMAS, 2001, p. 778. 
9 DELLA PORTA, 2012, p. 40. 
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identidades políticas antagônicas, a partir da qual se toma o dissenso e o pluralismo de ideias 

como condições basilares da democracia. 

Confrontaremos esses cinco elementos da seguinte forma: de um lado, seguindo a 

conceituação de Della Porta, aglutinamos representação e voto majoritário sob o arcabouço da 

democracia liberal representativa em sentido clássico, cujo enfoque é exclusivamente eleitoral 

e as decisões dos representantes em espaços institucionais são feitas com o peso da maioria de 

votos. De outro lado,  para evitar categorizações iniciais desnecessárias, utilizaremos os 

demais três elementos em separado, contrapondo-os em conjunto ao modelo liberal 

representativo. 

A partir desta categorização e das considerações acima, formulamos os seguintes 

objetivos específicos da pesquisa: 

• Como surgiram e como se desenvolveram as manifestações de junho de 

2013?  

• Quais são seus elementos organizativos centrais?  

• Qual o discurso formulado no decorrer dos protestos que faz referência à 

estrutura da democracia brasileira?  

• O que dizem as propostas de democracia procedimental e de pluralismo 

agonístico e de que forma elas interagem?  

• As manifestações de junho podem ser compreendidas como parte de um 

processo de construção de direitos políticos?  

• Este processo segue o sentido de aprofundamento dos mecanismos da 

democracia liberal representativa ou ele possui algum elemento 

participativo, deliberativo e/ou agonístico? 

Responderemos a cada um dos objetivos em lugares especificamente destinados 

para tal. Os dois primeiros estarão no Capítulo 1, em que descreveremos sucintamente o 

objeto de análise – as manifestações de junho - a partir de seu surgimento e desenvolvimento, 

e elaboraremos algumas considerações sobre sua organização. A metodologia empregada 

neste primeiro capítulo será melhor elucidada no próprio capítulo. Por ora, adiantamos que 

faremos uso principalmente de notícias e vídeos para narrar os fatos, assim como das 

considerações sociológicas de Manuel Castells a respeito de movimentos semelhantes ao 

redor do mundo. 

O terceiro objetivo específico é o que impõe o maior desafio para esta pesquisa. 

Ele será tratado no Capítulo 2, onde pretendemos pesquisar e estruturar o discurso formulado 
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no interior das manifestações. A metodologia utilizada será também longamente justificada no 

próprio capítulo e terá como base as convocatórias para os atos albergadas na rede social 

Facebook. 

O quarto objetivo específico, de cunho teórico, será desenvolvido no Capítulo 3 

deste trabalho, a partir do qual se poderá realizar a avaliação pretendida. Este capítulo 

desenvolve a fundo o embate entre as teorias de democracia procedimental e pluralismo 

agonístico, expondo as formulações de cada um dos autores e as críticas de Mouffe a 

Habermas. Faremos também nossas próprias considerações a respeito do embate ao final do 

capítulo. 

O quinto e o sexto objetivos específicos serão desenvolvidos no Capítulo 4, onde 

apenas concluiremos a pesquisa a partir de todos os elementos colhidos no decorrer do 

trabalho, respondendo às perguntas sobre a existência de um processo de construção de 

direitos políticos e seu sentido normativo. 

Nossas hipóteses específicas são três. A primeira delas é de que existe uma 

proposta de aprofundamento de direitos políticos para uma participação direta do povo nas 

decisões coletivamente vinculantes. A segunda hipótese, oposta à primeira, é de que há uma 

grande pluralidade de visões sobre este tema, que torna impossível a identificação de uma 

tendência a respeito da construção de direitos políticos. E uma terceira, também divergente 

das demais, é de que não há de fato a pretensão de ampliar o elemento participativo, mas de 

colocar de volta nos eixos o sistema liberal representativo. 

No que diz respeito aos elementos metodológicos, vale fazer mais algumas 

considerações. Em primeiro lugar, esta pesquisa surge a partir de uma situação concreta. 

Compreender as manifestações de junho de 2013 é seu propósito inicial, que fundamenta o 

aprofundamento teórico realizado e as metodologias empregadas. É evidente que a teoria tem 

sua relevância própria para a academia, mas ela serve principalmente para facilitar a 

compreensão da prática e nela intervir. 

Por essa razão, a pesquisa também não se pretende neutra. Não assumimos o lugar 

de observador externo ao fenômeno, até porque isto seria desonestidade individual, diante do 

envolvimento com o tema, e teórica, por tudo o que será exposto adiante. Nossa participação 

durante os eventos de junho, nas ruas, assembleias públicas e em duas reuniões na Câmara 

dos Deputados, teve, sem dúvida, relevância na definição do objeto de pesquisa e na 

formulação do problema deste trabalho. Porém, esta pesquisa e suas justificativas não são 

fruto exclusivo de fatores vivenciais em sentido estrito. A relevância do fenômeno para o 

direito e a democracia demanda não apenas o esforço da academia na compreensão do tema, 
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mas também o esforço para tratá-lo com o cuidado adequado diante de sua complexidade. No 

caso sob exame, o trabalho pretende dialogar com o processo discursivo que está em curso, a 

respeito da interpretação dos fatos e do conteúdo dos direitos envolvidos nas manifestações.  

Além disso, não há parcialidade teórica, como adiantamos. Tal qual será 

demonstrado no Capítulo 3, temos posicionamentos a respeito da inter-relação entre 

constitucionalismo e democracia, assim como das direções possíveis de construção de direitos 

políticos e de aprofundamento dos espaços institucionais e não institucionais de decisão. 

Não obstante a inafastável parcialidade desta, e de qualquer pesquisa, procuramos 

aqui manter a maior distância pessoal do objeto ao longo do trabalho, para que as observações 

e as conclusões realizadas tenham fiel correspondência com os elementos empíricos e teóricos 

colhidos. Além disso, também descreveremos as metodologias minuciosamente e anexaremos 

ao trabalho todo o substrato empírico utilizado que seja passível de reprodução em papel. 

Nas páginas seguintes, organizaremos o trabalho em capítulos, seguindo a divisão 

mencionada acima, a partir dos objetivos específicos. 
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1. AS MANIFESTAÇÕES DE JUNHO DE 2013:  

Surgimento, Desenvolvimento e Elementos Centrais 

 

Este primeiro capítulo visa a responder o primeiro objetivo específico do trabalho, 

isto é, descrever como surgiram e como se desenvolveram as manifestações de junho de 2013 

no Brasil. Dessa forma, pretendemos introduzir o objeto de análise da pesquisa, apresentando-

o a partir dos principais acontecimentos que marcaram seu surgimento e desenvolvimento. 

Elencaremos, em seguida, alguns elementos importantes para a compreensão das 

manifestações, que guardam relação com a discussão que será desenvolvida mais adiante nos 

capítulos 2 a 4. 

Utilizaremos uma metodologia narrativa com base empírica, feita a partir de 

notícias de jornais, vídeos e análises de redes sociais publicadas na internet. Deve-se, desde 

logo, reconhecer a limitação desses instrumentos, por constituírem fontes indiretas de 

pesquisa, assim como sua parcialidade evidente diante dos fatos narrados. Porém, apesar de 

ser de nosso interesse a investigação completa dos fatos por outros meios, a metodologia 

aplicada neste primeiro capítulo é adequada para introduzir o objeto de análise, traçando o 

panorama geral de seu surgimento e desenvolvimento. As fontes são utilizadas, em primeiro 

lugar, para confirmar os fatos narrados. Impende sublinhar, além disso, que dados como o 

número de participantes e o número de cidades são sempre estimativas, cujas fontes são 

mencionadas no decorrer do texto. 

Na terceira parte deste primeiro capítulo, para a discussão dos elementos centrais 

das manifestações, faremos uso mais especificamente dos escritos de Manuel Castells, 

particularmente de seu livro Networks of Outrage and Hope10, em que ele descreve elementos 

centrais de alguns movimentos semelhantes aos que ocorreram no Brasil, tais como o 

movimento dos Indignados, na Espanha, e o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos. 

 

1.1. Surgimento 

 

A primeira hipótese que trabalhamos, a respeito do surgimento das manifestações 

de junho, é de que elas ganharam corpo a partir da repercussão da violência policial nos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 CASTELLS, Manuel. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Reino Unido: 
Polity Press, 2012. 
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protestos contra o aumento do preço das passagens de transporte urbano, em São Paulo e no 

Rio de Janeiro, e nos protestos contra a Copa das Confederações de 201311.  

À semelhança do que ocorrera em outros países, em que atos específicos tiveram 

o condão de catalisar a mobilização de milhões de pessoas, também no Brasil algumas 

situações particulares deram ensejo ao fenômeno mais amplo. Em nosso caso, a faísca foi 

criada nos protestos organizados contra o aumento das passagens em São Paulo e no Rio de 

Janeiro, e encontrou apoio nos atos contra a Copa das Confederações realizados em Brasília e 

no Rio de Janeiro. O elemento comum a esses atos, que produziu comoção nas redes sociais e 

até mesmo no público afeito à mídia tradicional, foi a atuação violenta da Polícia Militar 

diante dos manifestantes, que repercutiu nas redes sociais disseminando sentimentos de 

indignação. 

Nos aliamos, em alguma medida, à leitura Castells, que diferencia as causas 

estruturais, de caráter necessariamente coletivo e abrangente, às causas individuais, isto é, aos 

motivos que levam uma pessoa, ou um milhão de pessoas, à decisão de participar de atos para 

os quais são constantemente desencorajadas 12 . Segundo ele, no nível individual, os 

movimentos sociais são movimentos emocionais. A insurgência não surgiria com um 

programa ou uma estratégia política – o que pode vir em seguida -, mas, em suas palavras: 

“the big bang of a social movement starts with the transformation of emotion into action”13. 

Castells prossegue: 

Concretely speaking: if many individuals feel humiliated, exploited, 
ignored or misrepresented, they are ready to transform their anger into 
action, as soon as they overcome their fear. And they overcome their 
fear by the extreme expression of anger, in the form of outrage when 
learning of an unbearable event suffered by someone with whom they 
identify.14 
 

Divergimos do acento individual com que Castells parece trabalhar a questão. 

Transferimos essa percepção para a construção intersubjetiva de sentido e o 

compartilhamento de emoções – que não existem de forma independente da inserção 

linguística e comunicativa. Isso não exclui, como é evidente, a percepção do surgimento das 

manifestações a partir dos sentimentos produzidos naquele momento. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Houve reajuste de tarifas em outras cidades do país na mesma época, tais como Porto Alegre e Goiânia. 
Damos destaque à cidade São Paulo e ao Rio de Janeiro em razão da repercussão dos protestos destas cidades, 
provocando o surgimento das manifestações em todo o país. O mesmo não aconteceu com os atos de Porto 
Alegre e Goiânia, que tiveram uma repercussão mais localizada. Voltaremos a estes atos no decorrer do texto. 
12 CASTELLS, op. cit., p. 13. 
13 Idem. 
14!CASTELLS, op. cit., p. 15.!



! 21!

Por essa razão, não diferenciaríamos causas individuais de causas estruturais; mas 

causas imediatas e causas estruturais. Assim, a respeito do surgimento das manifestações, não 

pretendemos tratar dos inúmeros fundamentos estruturais de insatisfação compartilhados entre 

os manifestantes. Teremos como enfoque específico apenas as causas para seu surgimento 

imediato, isto é, aquilo que provocou seu crescimento em junho de 2013. As raízes estruturais 

que fundamentaram sua continuidade, inscritas em diversos aspectos da vida social e política 

brasileira, mereceriam uma análise específica à parte.  

Desse modo, nesta primeira parte do trabalho, que trata do surgimento das 

manifestações de junho, descreveremos, primeiramente, os protestos contra o aumento do 

preço das passagens organizados pelo Movimento Passe Livre em São Paulo e os protestos 

com mesmo fim no Rio de Janeiro. Em seguida, passaremos a uma breve descrição das 

manifestações em Brasília e no Rio de Janeiro contra a Copa das Confederações.  

A partir desses elementos, acreditamos que será possível compreender o 

surgimento dos protestos que ocuparam as ruas do país a partir do dia 17 de junho, 

respondendo satisfatoriamente à primeira parte deste objetivo específico do trabalho, 

nomeadamente, a descrição do surgimento das manifestações de junho. 

 

1.1.1. Moedas em Punho 

 

No Rio de Janeiro, no dia 1º de junho de 2013, as passagens de ônibus foram 

reajustadas de R$ 2,75 para R$ 2,95. Em São Paulo, no dia seguinte, entrou em vigor o 

reajuste do preço das tarifas de ônibus interurbano de R$ 3,00 para R$ 3,20. O aumento de 20 

centavos, comum às duas cidades, transformar-se-ia, mais adiante, num importante 

significante discursivo para as manifestações em todo o país, particularmente  na construção 

da identidade dos protestos e das demandas. Como se pretende demonstrar, a organização de 

atos contra o aumento das tarifas nas duas maiores cidades do Brasil e sua respectiva 

repressão pelas forças policiais foram centrais para o surgimento e o crescimento das 

manifestações no território nacional a partir do dia 17 de junho15. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Além dessas cidades, outras cidades passavam por momento semelhante no que diz respeito ao aumento do 
preço da passagem, como foi o caso de Goiânia. Veja-se a seguinte notícia: “Os manifestantes se reuniram à tarde, 
em frente ao Teatro Goiânia, e percorreram a Avenida Anhanguera, no Centro. "A gente está reivindicando que esse 
aumento seja cancelado porque já foi comprovado, tecnicamente, que ele é abusivo", disse a estudante Alaíne 
Rodrigues. Em meio a protestos, a passagem de ônibus na capital subiu de R$ 2,70 para R$ 3 no último dia 22 de 
maio.” (G1 GO, com informações da TV Anhanguera. Protesto contra aumento da tarifa de ônibus interdita avenidas em 
Goiânia. G1. 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/06/protesto-contra-aumento-da-tarifa-de-
onibus-interdita-avenidas-em-goiania.html>. Acesso em: 29 nov. 2013). 
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Na cidade de São Paulo, o Movimento Passe Livre (MPL) organizou diversos atos 

contra o aumento. Antes dos grandes atos no centro da cidade, ocorreram múltiplos protestos 

regionais contra o reajuste16. Um exemplo desses atos menores, ocorrido após a entrada em 

vigor do aumento da tarifa (no dia 3 de junho), foi o ato convocado pelo MPL no M’Boi 

Mirim, que contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas17 e resultou na 

interdição da estrada principal da região18. 

No dia 06, houve o primeiro grande ato contra o aumento das passagens, 

convocado pelo MPL, que agregou entre duas e cinco mil pessoas em frente ao Teatro 

Municipal de São Paulo e seguiu para Prefeitura e a Avenida Paulista19, onde houve confronto 

entre os manifestantes e a Polícia Militar 20 21 . Segundo os manifestantes, não havia 

animosidade antes da intervenção da polícia22. Diversos manifestantes foram presos23, e o 

protesto foi divulgado na imprensa, que deu destaque para a depredação do patrimônio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Alguns dos atos regionais, anteriores ao aumento, foram inclusive objeto de um Minidocumentário intitulado 
“Primeiras Chamas16, produzido pelo MPL. (Movimento Passe Livre – São Paulo. “Primeiras chamas”: os atos 
regionais que inauguraram as Jornadas de Junho. Passe Livre. 2013. Disponível em: 
<http://saopaulo.mpl.org.br/2013/09/13/primeiras-chamas-os-atos-regionais-que-inauguraram-as-jornadas-de-
junho/>. Acesso em: 29 nov. 2013).  
17 Movimento Passe Livre – São Paulo. Protestos na M’Boi Mirim no primeiro dia do aumento. Passe Livre. 
2013. Disponível em: <http://saopaulo.mpl.org.br/2013/06/03/protestos-na-mboi-mirim-no-primeiro-dia-do-
aumento>. Acesso em: 29 nov. 2013.  
18 Terra. Grupo protesta contra aumento de tarifa de ônibus em São Paulo. Notícias Terra. 2013. Disponível 
em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/transito/grupo-protesta-contra-aumento-de-tarifa-de-onibus-em-sao-
paulo,e4e0f61cfa90f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html.>. Acesso em: 29 nov. 2013. 
19 Brasil de fato. Protesto contra o aumento das tarifas é reprimido pela PM em São Paulo. Fundação Lauro 
Campos. 2013. Disponível em: <http://laurocampos.org.br/2013/06/protesto-contra-o-aumento-das-
tarifas-e-reprimido-pela-pm-em-sao-paulo/>. Acesso em 29 nov. 2013. 
20 O confronto entre os manifestantes e a Polícia Militar no Primeiro Grande Ato foi reportado em veículos como 
Folha de São Paulo e Grupo Bandeirantes.: 
Folha de São Paulo. Protesto contra aumento do ônibus termina em confronto no centro de SP. Folha Uol. 
2013. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1291063-grupo-faz-ato-no-centro-de-
sp-em-protesto-contra-aumento-do-onibus.shtml>. Acesso em: 29 nov. 2013. 
Grupo Bandeirantes. SP: protesto contra preço da passagem acaba em confusão. Band Uol. 2013. Disponível 
em: <http://noticias.band.uol.com.br/cidades/noticia/?id=100000604489&t=#foto1>. Acesso em: 29 nov. 2013. 
21 Brasil de fato. Protesto contra o aumento das tarifas é reprimido pela PM em São Paulo. Fundação Lauro 
Campos. 2013. Disponível em: <http://laurocampos.org.br/2013/06/protesto-contra-o-aumento-das-
tarifas-e-reprimido-pela-pm-em-sao-paulo/>. Acesso em 29 nov. 2013. 
22 “Ele ressaltou que os atos de vandalismo desta quinta só ocorreram após a intervenção da polícia”. (G1 São 
Paulo. Grupo volta a protestar contra aumento dos transportes em SP. G1. 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2013/06/grupo-volta-protestar-contra-aumento-dos-transportes-em-sp.html>. Acesso em: 29 nov. 
2013). 
23 “Por volta das 22h30, o Tenente Coronel Ben-Hur Junqueira Neto não soube informar quantas pessoas foram 
presas, mas disse que houve detidos em vários pontos da cidade” (G1 São Paulo. Manifestantes reocupam 
Avenida Paulista após confronto com PM. G1. 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2013/06/manifestantes-reocupam-avenida-paulista-apos-confronto-com-pm.html>. Acesso em: 29 
nov. 2013). 
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público nas estações de metrô 24 . Já neste primeiro momento, a mídia abordava as 

manifestações por meio do adjetivo “vandalismo”25.  

Em nota publicada no dia 07 de junho, a respeito da repercussão do ato no dia 06, 

o MPL informou que “não incentiva a violência em momento algum de suas manifestações”, 

mas que “é impossível controlar a frustração e a revolta de milhares de pessoas com o poder 

público e com a violência da Polícia Militar”26. Como ficará mais evidente no capítulo 2, a 

atitude violenta dos manifestantes é um dos pontos centrais da disputa pela interpretação dos 

protestos, sendo também um objeto de análise importante para as teorias do direito e da 

democracia.  

O segundo grande ato contra o aumento das passagens ocorreu no dia 07 de 

junho, com concentração no Largo da Batata, Zona Oeste de São Paulo, e teve como ponto 

final a Marginal Pinheiros27. O ato agregou cerca de 5 mil manifestantes e também foi 

encerrado após conflito com a Polícia Militar28.   

Ele foi seguido por um terceiro grande ato, que ocorreu no dia 11 de junho. Dele, 

participaram 5 a 15 mil pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar e do MPL29, 

respectivamente, que se concentraram na Praça do Ciclista, na Av. Paulista30. O ato foi 

divulgado pela imprensa novamente com destaque para pichações, para a depredação de 

agências bancárias e a montagem de barricadas contra a aproximação da polícia31. Além 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 G1 São Paulo. Manifestantes depredam estação de Metrô, banca e Shopping na Paulista. G1. 2013. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/manifestantes-depredam-estacao-de-metro-
banca-e-shopping-na-paulista.html>. Acesso em: 29 nov. 2013. 
25 A recepção e interpretação dos fatos ocorridos nas ruas do país se tornaria, adiante, um espaço constante de 
significação política dos protestos e revelou um contraste claro entre a informação veiculada na mídia tradicional 
e a compartilhada nas redes sociais. Como exemplo da divulgação do protesto do dia 06 de junho por setores 
tradicionais da mídia: Veja São Paulo. Passe livre: quem é e para onde vai o movimento que deflagrou uma 
onda inédita de protestos no país. Veja. 2013. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/passe-
livre-quem-e-e-para-onde-vai-o-movimento-que-deflagrou-uma-onda-inedita-de-protestos-no-pais>. Acesso em: 
29 nov. 2013. 
26 Íntegra da nota do MPL: Movimento Passe Livre – São Paulo. Nota sobre a manifestação do dia 6. Passe 
Livre. 2013. Disponível em: <http://saopaulo.mpl.org.br/2013/06/07/nota-sobre-a-manifestacao-do-dia-6>. 
Acesso em: 29 nov. 2013. 
27 Terra. SP: Novo protesto bloqueia Marginal Pinheiros, e PM responde com bombas. Notícias Terra. 2013. 
Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/sp-novo-protesto-bloqueia-marginal-pinheiros-e-pm-
responde-com-bombas,1f7d5cab4602f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 29 nov. 2013. 
28 Idem. 
29 G1 São Paulo. Protesto contra tarifa tem confronto, depredações e detidos em SP. G1. 2013. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/protesto-contra-tarifa-tem-confronto-depredacoes-e-
detidos-em-sp.html>. Acesso em 29 nov. 2013. 
30 Idem. 
31 Idem. 
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disso, havia um contraste de relatos: num momento, falava-se em violência contra agências 

bancárias, noutro, falava-se na entrega de flores aos policiais32.  

A repercussão do terceiro grande ato, no dia 11, ensejou declarações públicas do 

Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e do Governador do Estado, Geraldo Alckimin. O 

governador disse ser “intolerável a ação de baderneiros e vândalos destruindo o patrimônio 

público”, acrescentando: “eles devem pagar por isso” 33. Esse tipo de resposta oficial, 

particularmente do governador do Estado, que é responsável hierarquicamente pela atuação da 

Polícia Militar, ao lado da abordagem dos atos pela imprensa, parece ter impactado na forma 

como a força policial atuou nos dias seguintes. 

Em paralelo aos atos organizados pelo Movimento Passe Livre em São Paulo, 

também aconteciam atos no Rio de Janeiro contra o aumento de 20 centavos nas tarifas. No 

dia 10 de junho, um protesto no Centro da cidade resultou no confronto entre manifestantes e 

a Polícia Militar, que fez uso de bombas de efeito moral e spray de pimenta34. Os 

manifestantes responderam lançando cocos e fizeram barricadas para impedir o avanço da 

polícia, tomando refúgio em agências bancárias35.  

Diante de diversos fatores locais, assim como no bojo da repercussão dessas 

primeiras manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro, ocorreram protestos sobre o 

transporte público em diversas outras cidades do país. No dia 13 de junho, houve protestos em 

Maceió36, Natal37, Porto Alegre38 e Santarém39. Até este momento, o movimento que se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32  “Manifestantes oferecem flores à PM, que respondeu com bombas de gás e balas de borracha”. (Terra. 
Alckmin diz que baderneiros devem pagar por vandalismo em protesto. Notícias Terra. 2013. Disponível 
em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/alckmin-diz-que-baderneiros-devem-pagar-por-vandalismo-em-
protesto,0c73674c0d83f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 29 nov. 2013.) 
33 Respostas oficiais do governador Geraldo Alckmin foram noticiadas em reportagens como as que seguem: 
Terra. Alckmin diz que baderneiros devem pagar por vandalismo em protesto. Notícias Terra. 2013. 
Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/alckmin-diz-que-baderneiros-devem-pagar-por-
vandalismo-em-protesto,0c73674c0d83f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 29 nov. 2013. 
Folha de São Paulo. Haddad silencia; Alckmin diz que manifestação é ‘vandalismo’. Folha Uol. 2013. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/112954-haddad-silencia-alckmin-diz-que-
manifestacao-e-vandalismo.shtml>. Acesso em 29 nov. 2013. 
Folha de São Paulo. Alckmin insiste em vandalismo, mas vai apurar ação da PM. Folha Uol. 2013. 
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,alckmin-insiste-em-vandalismo-mas-vai-apurar-
acao-da-pm,1042426,0.htm>. Acesso em 29 nov. 2013. 
 
34 G1 Rio. Manifestantes voltam a protestar contra tarifa de ônibus no Rio. G1. 2013. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/manifestantes-voltam-protestar-contra-tarifa-de-onibus-no-
rio.html>. Acesso em: 29 nov. 2013. 
35 Idem. 
36 O protesto em Maceió tinha como objetivo o congelamento da tarifa de ônibus, a qual, no contexto local, 
poderia sofrer reajuste no mês de julho. (Alagoas 24 horas. Estudantes realizam ato público contra aumento 
na tarifa de ônibus. Alagoas 24 horas. 2013. Disponível em: 
<http://www.alagoas24horas.com.br/conteudo/?vCod=150210>. Acesso em: 29 nov. 2013. 
37 O protesto em Natal foi convocado pelo movimento social conhecido como “Revolta do Busão”, que não fazia 
atos públicos há oito meses na cidade. (Portal no Ar. Revolta do Busão desiste de “roletaço” e faz protesto na 
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alastrava ainda timidamente pelo Brasil estava associado direta e exclusivamente à tarifa do 

transporte público. Nas quatro cidades em que as manifestações foram convocadas por causa, 

em alguma medida, da repercussão das mobilizações no Rio de Janeiro e em São Paulo, a 

demanda esteve ligada ao preço das passagens de ônibus; não havia ainda a ampliação das 

demandas dos protestos para outros temas, assim como não ocorrera sua massificação.  

Esta observação de não-propagação das manifestações, neste momento, da forma 

como elas vieram a ser conhecidas na semana seguinte, com alguns elementos específicos, 

conforme descreveremos ao longo de texto, reforça a hipótese de que o surgimento das 

manifestações transversais em esfera nacional só viria a acontecer depois dos acontecimentos 

nos dias 13 e 15 de junho. 

No mesmo dia 13 de junho, outro protesto foi realizado no Centro do Rio de 

Janeiro, desta vez, com maior repercussão que o anterior40. Neste, ganhou destaque a 

violência da Polícia Militar, que repercutiu nas redes sociais e até mesmo nos textos 

jornalísticos. Assim, elementos diferentes incorporaram-se à agenda informativa da mídia 

tradicional e das redes, de modo que as narrativas produzidas pela imprensa e por atores 

independentes sobre as vítimas da violência policial tiveram maior destaque de que nos dias 

anteriores. A título exemplificativo, no contexto do protesto do dia 13 de junho, no Rio de 

Janeiro, chamou atenção o seguinte relato publicado no site da Rede Globo, o qual, mesmo 

não sendo a regra das descrições das reportagens, tem potencial para gerar impacto relevante 

na opinião pública:  

Durante o protesto, a Tropa de Choque da Polícia Militar utilizou 
bombas de efeito moral para dispersar o grupo. Em resposta às 
bombas, manifestantes jogaram flores nos agentes policiais.41 
 

Outro exemplo de narrativa com efeito semelhante, publicada na mesma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Roberto Freire. Portal no Ar. 2013. Disponível em: <http://portalnoar.com/revolta-do-busao-desiste-de-
roletaco-e-faz-protesto-na-roberto-freire/>. Acesso em: 29 nov. 2013. 
38 Em Porto Alegre, o protesto tinha como lema: “Se a passagem aumentar, Porto Alegre vai parar”. À 
semelhança do que ocorria nas demais cidades, no mesmo dia, a manifestação tinha motivos fundados em 
justificativas locais para o reajuste de tarifas. “Cerca de dois mil manifestantes, segundo a Brigada Militar, picharam 
prédios, derrubaram containers de lixo e depredaram lojas e bancos na área Central da capital gaúcha. Pedras também 
foram arremessadas contra a sede do Tribunal de Justiça do estado. O trânsito foi bloqueado na região.” 
G1 RS. Vandalismo marca protesto contra valor da passagem em Porto Alegre. G1. 2013. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/06/vandalismo-marca-protesto-contra-valor-da-
passagem-em-porto-alegre.html>. Acesso em: 29 nov. 2013. 
39 O Estado dos Tapajós. Estudantes vão protestar contra possível aumento da tarifa de ônibus. O Estado 
Net. 2013. Disponível em: <http://www.oestadonet.com.br/index.php/cidades/item/1496-estudantes-vao-
protestar-contra-possivel-aumento-da-tarifa-de-onibus>. Acesso em: 29 de Nov. 2013. 
40 G1 Rio. Após 4 horas, manifestação contra aumento da tarifa de ônibus termina. G1. 2013. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/apos-4-horas-manifestacao-contra-aumento-da-tarifa-
de-onibus-termina.html>. Acesso em: 29 nov. 2013.  
41 Idem.  
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reportagem, é a que segue:  

O estudante Philippe Brissant de Andrade Lima, de 19 anos, foi 
atingido no olho por uma bala de borracha. De acordo com o 
advogado do jovem, André de Paula, Phillipe foi levado para o 
Hospital Souza Aguiar, no Centro, onde passa por exames.  “Ele me 
mandou uma mensagem dizendo que tinha levado um tiro de bala de 
borracha na cabeça. Ainda não consegui nenhuma informação aqui no 
hospital. Me disseram apenas que ele está no centro cirúrgico”, disse 
Cristiane Brissant, mãe do jovem, acrescentando que ele faz um curso 
de computação na Rua do Rosário, no Centro, onde ocorreu a 
manifestação. Os pais do rapaz não souberam informar se o jovem 
estava apenas passando pelo protesto quando foi atingido ou se estava 
participando do ato público. “Ele foi baleado pela polícia numa atitude 
de vandalismo. Isso é um abuso de autoridade”, diz André de Paula.42 
 

Esse tipo de relato de violência policial tem o fito de pôr em dúvida o léxico 

“uníssono” a respeito dos protestos, presente na maioria das reportagens até então, e, assim, 

de desconstruir o metadiscurso que as permeavam sobre a “legitimidade” das demandas 

levadas para as manifestações. Os relatos associaram-se aos vídeos e imagens publicados nas 

redes sociais, provocando um relevante efeito multiplicador de indignação com a atuação das 

forças policiais, como será visto a seguir, principalmente nos atos do dia 13 em São Paulo.  

Também no dia 13 de junho, a Anistia Internacional emitiu nota dizendo-se 

preocupada com “o aumento da violência na repressão aos protestos contra o aumento das 

passagens de ônibus no Rio de Janeiro e São Paulo”43. Nos termos do documento: 

Também é preocupante o discurso das autoridades sinalizando uma 
radicalização da repressão e a prisão de jornalistas e manifestantes, em 
alguns casos enquadrados no crime de formação de quadrilha. (...) É 
fundamental que o direito à manifestação e a realização de protestos 
pacíficos seja assegurado. A Anistia Internacional é contra a 
depredação do patrimônio púbico e atos violentos de ambos os lados e 
considera urgente o estabelecimento de um canal de diálogo entre 
governo e manifestantes para que se encontre uma solução pacífica 
para o impasse.44 
 

Esta nota foi publicada antes mesmo da atuação das forças policiais no dia 13 em 

São Paulo, prenunciando os efeitos negativos que o discurso repressivo das autoridades 

poderia gerar. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Idem.  
43 Íntegra da nota da Anistia Internacional:  
Anistia Internacional Brasil. Anistia Internacional defende solução pacífica para impasse entre 
manifestantes e autoridades. Anistia Internacional. 2013. Disponível em: <http://anistia.org.br/direitos-
humanos/blog/anistia-internacional-defende-solução-pac%C3%ADfica-para-impasse-entre-manifestante>. 
Acesso em: 29 nov. 2013. 
44 Idem. 
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Naquele dia 13, o MPL organizou o quarto grande ato contra o aumento de 

passagens, do qual participaram 5 mil pessoas, segundo estimativas da Polícia Militar45. Os 

protestos estrearam pacificamente, com concentração na frente do Teatro Municipal de São 

Paulo. O confronto começou quando a polícia tentou impedir o avanço da passeata para a Av. 

Paulista, na rua da Consolação 46 . A PM utilizou balas de borracha, bombas de gás 

lacrimogênio e spray de pimenta contra manifestantes 47, jornalistas 48, cinegrafistas 49 e 

fotógrafos50. Diversos manifestantes foram detidos exclusivamente pelo porte de vinagre51, 

que era utilizado como inibidor dos efeitos das bombas de gás lacrimogênio. A atuação 

descomedida das forças policiais seguiu durante boa parte da noite, quando eram produzidos 

vídeos e imagens do que acontecia nas ruas de São Paulo. 

O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, chegou a dar a seguinte declaração na 

noite da quinta-feira, 13 de junho: “Na terça-feira a imagem que ficou foi a da violência dos 

manifestantes. Infelizmente, hoje não resta dúvida de que a imagem que ficou foi a de 

violência policial"52. 

Semelhante é a percepção da jornalista Fhoutine Marie, que descreve o ato no 

artigo: “13 de junho, o dia que não terminou”: 

O Estado reagiu com violência, amparado por grandes veículos de 
comunicação do País,  que endossavam as ações repressivas, 
afirmando que era necessário fazer o uso da força contra os 
‘baderneiros’ e ‘vândalos’, acusados de depredar o patrimônio público 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Uol. Em dia de maior repressão da PM, ato em SP termina com jornalistas feridos e mais de 240 
detidos. Uol Notícias. 2013. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2013/06/13/em-dia-de-maior-repressao-da-pm-ato-em-sp-termina-com-jornalistas-feridos-e-mais-de-60-
detidos.htm>. Acesso em: 30 nov. 2013. 
46 A estratégia de impedir a passagem dos manifestantes para a Av. Paulista pode ter sido um dos reflexos da 
percepção dos protestos dos dias anteriores, disseminada pela mídia convencional e pelas autoridades.  
47 Idem. 
48 “Sete jornalistas do Grupo Folha ficaram feridos, entre eles a jornalista Giuliana Vallone, da Folha de 
S.Paulo, que foi atingida no olho por uma bala de borracha disparada pela polícia contra ela, que portava crachá 
do veículo e subia a rua Augusta quando foi atingida.” Terra. PM inicia confronto, ataca imprensa e faz de SP 
palco de guerra. Notícias Terra. 2013. Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/pm-inicia-
confronto-ataca-imprensa-e-faz-de-sp-palco-de-
guerra,4d91fd3c4114f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 30 nov. 2013. 
49 Uol. Em dia de maior repressão da PM, ato em SP termina com jornalistas feridos e mais de 240 
detidos. Uol Notícias. 2013. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2013/06/13/em-dia-de-maior-repressao-da-pm-ato-em-sp-termina-com-jornalistas-feridos-e-mais-de-60-
detidos.htm>. Acesso em: 30 nov. 2013. Uma das imagens que melhor expressam esse fato histórico é a que 
segue no endereço: <http://veja.abril.com.br/assets/images/2013/6/153998/imagens-do-dia-best-pictures-of-day-
20130613-13-size-620.jpg?1371159673>. Acesso em: 30 nov. 2013. 
50 Idem. 
51 Estadão. Quarto ato contra aumento da tarifa de ônibus em SP tem novos confrontos. Estadão Urgente. 
2013. Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/estadao-urgente/manifestantes-fazem-quarto-protesto-por-
reducao-da-tarifa-de-onibus/>. Acesso em: 30 nov. 2013. 
52 Terra. “Imagem que ficou foi de violência policial”, critica Haddad”. Notícias Terra. 2013. Disponível em: 
< http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/imagem-que-ficou-foi-de-violencia-policial-critica-
haddad,6ca374721704f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 30 nov. 2013. 
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e cercear o direito de ir e vir do cidadão - como se os manifestantes, 
ao ‘perturbar a ordem pública’, automaticamente estivessem 
destituídos de seus direitos e de sua cidadania. 
O resultado foi uma explosão de violência policial cujo ápice se deu 
na noite de 13 de junho, em São Paulo. Os manifestantes foram 
cercados pela tropa de choque da Polícia Militar, que tentou dispersar 
o protesto e impedir que chegasse à Avenida Paulista atirando bombas 
de efeito moral, spray de pimenta e balas de borracha contra 22 mil 
pessoas que seguiam o caminho entoando o coro ‘Sem violência!’. 
Muitas pessoas foram detidas por estarem portando tintas, camisetas 
de partidos ou movimentos sociais e, principalmente, pelo porte de 
vinagre - substância utilizada para atenuar os efeitos do gás 
lacrimogêneo.53 
 

No decorrer da noite, as notícias espalharam-se nas redes sociais. A interação 

entre a ocupação do espaço público e as redes sociais, elemento que será melhor explorado no 

item 1.3. deste capítulo, foi central para o surgimento e o desenvolvimento dos protestos no 

país inteiro.  

Em artigo publicado no site do Laboratório de Estudos sobre Imagem e 

Cibercultura (LABIC) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) no dia 14 de junho, 

aplicando as metodologias de análise de redes ao Twitter, o professor Fábio Malini fez a 

seguinte observação a respeito da repercussão dos protestos contra o aumento da passagem 

em São Paulo no dia 13: 

Um dos elementos mais interessantes da repercussão dos protestos de 
rua na rede será a emergência de perfis que não possuem grande 
popularidade na internet (chamados nós pobres), mas com capacidade 
de afirmar algo que se espalha na rede, capaz de construir uma 
perspectiva de muitos (sem que, com isso, se reverta em aumento de 
seguidores e popularidade para o autor da mensagem original). 
@LeoRossatto é um caso desse tipo, ao publicar ‘A tarifa virou a 
menor das questões agora. Os próximos protestos precisam ser, antes 
de tudo, pela liberdade de protestar.’, viu sua mensagem ganhar ares 
de slogan em função de uma afirmativa que muitos gostariam de ter 
dito naquele momento da história (quando da forte ação policial sobre 
os ativistas). O mesmo caso ocorreu com @choracuica, que publicou 
(sendo retuitada 190 vezes): “não é mais sobre a tarifa. foda-se a 
tarifa. isso ficou muito maior que a questão da tarifa.”. E também com 
a mensagem de @gaiapassarelli: “há algo grande acontecendo e é 
menos sobre aumento de tarifa e mais sobre tomar posição. todo 
mundo deveria prestar atenção”. E ainda com @tavasconcellos: “RT 
@tavasconcellos: não é mais uma discussão sobre tarifa. transporte. 
baderna. sobre nada disso. é sobre o direito de se manifestar por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53  Carta Capital. 13 de junho, o dia que não terminou. Carta Capital. 2013. Disponível em: 
http://www.cartacapital.com.br/politica/13-de-junho-o-dia-que-nao-terminou-6634.html. Acesso em: 30 nov. 
2013. 



! 29!

qualquer causa”. Essas quatro mensagens, somadas, são as que mais 
obtiveram republicação no Twitter (quase 1 mil republicações). E 
ilustra, do ponto de vista político, que o estado de indignação se 
ampliou e que o movimento vai se desdobrar em diferentes marchas e 
atos, o que já se mostra evidente, com a convocação para a Marcha do 
Vinagre (sábado) e o Ato 5 contra o aumento da Passagem (para a 
próxima segunda).54 
 

Isto é, segundo os dados de Malini, o estado de indignação imediato ampliou-se 

durante as manifestações do dia 13 de junho. Ele demonstra que as mensagens mais 

republicadas da noite (em conjunto) tinham conteúdo semelhante: expressavam a indignação 

com a repressão policial aos manifestantes em São Paulo e afirmavam que o motivo dos 

protestos não se restringiria mais, daí em diante, ao aumento da passagem de ônibus.  

À semelhança do que é dito nesses tweets, cujo sentido foi reproduzido em 

diversas convocatórias na semana seguinte55, a razão para os protestos não seria apenas o 

aumento de 20 centavos, mas abarcaria o direito de manifestação por qualquer causa. Nessa 

esteira, quando escrevia o artigo a que fazemos referência, no dia 14 de junho, Malini já 

previa o desdobramento das manifestações em diversos atos, com características mais amplas, 

como aponta no do trecho supracitado.  

Nesse momento, ganhava força nas redes sociais o discurso sobre um “meta-

protesto”, isto é, de que era preciso protestar pelo próprio direito de protestar. A indignação 

provocada pela atuação da Polícia Militar nas manifestações de São Paulo e do Rio de Janeiro 

constituiu a principal causa imediata para a expansão dos movimentos na semana seguinte por 

todo o país, que se associaria aos protestos contra a Copa das Confederações nos dias 

seguintes. 

 

1.1.2. Cara ou Coroa?  

 

Nos dias que se seguiram, ganhou relevância a mobilização contra a Copa das 

Confederações e a Copa do Mundo. Na sexta-feira, 14 de junho, aconteceu um protesto em 

Brasília, em frente ao Estádio Mané Garrincha, questionando os gastos com a Copa das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Labic. A Batalha do Vinagre: Por que o #protestoSP não teve uma, mas muitas hashtags. Labic. 2013. 
Disponível em: http://www.labic.net/cartografia-das-controversias/a-batalha-do-vinagre-por-que-o-protestosp-
nao-teve-uma-mas-muitas-hashtags/. Acesso em: 30 nov. 2013. 
55 As convocatórias serão examinadas no Capítulo seguinte. 
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Confederações, cujo slogan era “Copa para Quem?”56. Apesar da baixa adesão, ele aconteceu 

no dia anterior à abertura da Copa das Confederações no Brasil, gerando uma repercussão em 

diversos jornais internacionais, como El País e Le Monde57.  

No dia 15, houve em Brasília outro protesto durante a abertura da Copa das 

Confederações, tendo como mote, além da crítica à realização da Copa das Confederações e 

os gastos indevidos, também o apoio às manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro58. 

Houve neste ato uma intensa repressão da Polícia Militar, à semelhança do que ocorrera em 

São Paulo no dia 13, que ficou registrada em diversos vídeos publicados na internet59.  

Assim, a repercussão da atuação da Polícia Militar em frente ao Estádio Mané 

Garrincha, em Brasília, somou-se ao ambiente de indignação com a atuação das forças 

policiais nos dias anteriores, fazendo com que o assunto ecoasse durante o final de semana. 

Segundo Malini, outro fato relevante no dia 15, que pautou boa parte da discussão 

nas redes sociais, foram as vaias do público do estádio à Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, e ao Presidente da FIFA, Joseph Blatter, na abertura da Copa das Confederações em 

Brasília 60.  A repercussão de tal ato político fazia associar à insatisfação que se espalhava 

pelas redes sociais um elemento nacional evidente, agregando-lhe o fator político-

representativo de forma mais direta. 

No dia 16, houve outro ato, desta vez no Rio de Janeiro, contra as violações da 

Copa das Confederações e Copa do Mundo. Ele ocorreu nas proximidades do Estádio 

Maracanã, durante uma das partidas da Copa das Confederações, e teve a participação de 

aproximadamente três mil pessoas61. À semelhança do que acontecera em outros atos, o 

protesto seguia pacífico sobre o Viaduto Oduvaldo Cozzi, entre a estação de metrô e o 
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56 G1 DF. Grupo queima pneus e fecha via em frente ao estádio do DF. G1. 2013. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/06/grupo-queima-pneus-e-fecha-em-frente-ao-estadio-de-
brasilia.html>. Acesso em: 30 nov. 2013. 
57  ABI. Protestos no Brasil são notícia pelo mundo. ABI. 2013. Disponível em: 
<http://www.abi.org.br/protestos-pelo-brasil-sao-destaque-no-noticiario-internacional/>. Acesso em: 30 nov. 
2013. 
58 Uol. Manifestantes de Brasília apoiam protestos de São Paulo e expressam ódio em cartazes. Vírgula 
Uol. 2013. Disponível em: <http://virgula.uol.com.br/esporte/futebol/manifestantes-de-brasilia-apoiam-
protestos-de-sao-paulo-e-expressam-odio-em-cartazes>. Acesso em: 30 nov. 2013.  
59 Uol. Polícia usa bombas, atropela manifestantes e dispersa protesto no Mané Garrincha. Copa do Mundo 
Uol. 2013. Disponível em: <http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/15/policia-dispersa-
manifestantes-com-bombas-e-torcedores-sofrem-com-gas.htm>. Acesso em: 30 nov. 2013. 
60 Fábio Malini, em palestra realizada no LABIC-UFES, Vitória, Espírito Santo, em 11 de novembro de 2013. 
Disponível em: <http://new.livestream.com/labmuy/events/2539635/videos/34579898> Acessado em: 30 nov. 
2013. 
61 Terra. PM nega usa de força excessiva por parte de policiais durante protestos. Esportes Terra. 2013. 
Disponível em: http://esportes.terra.com.br/futebol/copa-das-confederacoes/pm-nega-uso-de-forca-excessiva-
por-parte-de-policiais-durante-protestos,f3c34ea094f4f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html. Acesso em: 
30 nov. 2013. 
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estádio, quando a Polícia Militar atacou os manifestantes com cassetetes, bombas de borracha 

e gás lacrimogênio. Segundo a imprensa, os manifestantes entoavam o seguinte coro: “da 

Copa eu abro mão, quero dinheiro para saúde e educação”62.  

A partir dos atos nos dias 14, 15 e 16 de junho, os estádios que albergavam os 

jogos da Copa das Confederações passaram a ser alvos recorrentes dos protestos63.  

Entrara em curso a viralização da indignação nas redes sociais, por meio de 

textos, imagens e palavras, provocando a fase posterior das manifestações.  

 

1.2. Desenvolvimento 

 

Delineado, de forma sucinta, o surgimento dos protestos, passamos então à 

apresentação de seu desenvolvimento, tomando como ponto de partida a segunda-feira, 17 de 

junho. Deste momento em diante, os protestos assumiriam o palco nacional, ganhando adesão 

maciça de milhões de pessoas, e ultrapassariam a fronteira temática que os impulsionou 

inicialmente para abarcar um amplo espectro de demandas políticas.  

Descreveremos seu desenvolvimento em duas etapas. Primeiramente, a de 

crescimento das manifestações em todo o país, em que apontamos desde logo algumas 

características centrais de sua estrutura. Em um segundo momento, passaremos ao momento 

de declínio das manifestações, em que levantamos hipóteses sobre alguns fatores que podem 

ter contribuído para sua desmobilização.  

 

1.2.1. Avenidas de Pólvora 

 

Na segunda-feira, estavam marcados atos em dezenas de cidades em todo o país. 

Sua organização havia sido feita durante o final de semana, como aponta Malini, a partir da 

análise do conteúdo das mensagens trocadas na rede social Twitter64. No domingo, a 

informação mais compartilhada nas redes brasileiras foi uma lista de eventos organizados no 

Facebook convocando para os protestos que aconteceriam durante a semana65. 
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62 Idem. 
63 Como exemplo, houve um ato em Fortaleza no dia seguinte, 17 de junho, próximo ao estádio Presidente 
Vargas. (Terra. Milhares de manifestantes protestam nas ruas de Fortaleza. Notícias Terra. 2013. Disponível 
em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/milhares-de-manifestantes-protestam-nas-ruas-de-
fortaleza,7014e7f2e245f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 30 nov. 2013.) 
64 Fábio Malini, em palestra realizada no LABIC-UFES, Vitória, Espírito Santo, em 11 de novembro de 2013. 
Disponível em: <http://new.livestream.com/labmuy/events/2539635/videos/34579898>. 
65 Idem. 
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Os atos da segunda-feira envolveram aproximadamente 250 mil pessoas, segundo 

estimativas da mídia66, e tiveram como marcos: (A) a ocupação dos espaços simbólicos, tais 

como o Congresso Nacional, em Brasília, (B) a massificação dos atos nas grandes cidades, 

como São Paulo, Rio de Janeiro, e Belo Horizonte - com 6567, 10068, e 3569 mil pessoas 

respectivamente - , e (C) a abrangência nacional, abarcando simultaneamente diversas 

cidades, como Salvador, Vitória, Fortaleza, Maceió, Belém, Curitiba, Porto Alegre, Viçosa, 

Juiz de Fora e Recife70.  

A repercussão dos atos que catalisaram as manifestações - mencionados 

anteriormente – atingiu também o exterior, onde foram convocados diversos protestos pelas 

redes sociais. Eles contaram principalmente com a participação de brasileiros residentes em 

outros países, como veremos no Capítulo 2. Assim, além dos atos organizados no Brasil, 

houve atos de apoio em cidades como Dublin, Nova Iorque, Berlim e Montreal71. 

A atuação das forças policiais, a partir do dia 17 de junho, passou a ser um pouco 

diferente da semana antecedente. Em São Paulo, o governador Geraldo Alckimin emitiu uma 

ordem à Polícia Militar para que não fossem utilizadas balas de borracha contra os 

manifestantes. O primeiro dia de protestos na capital paulista correu quase sem conflitos, 

segundo informações da imprensa, com foco apenas no Palácio dos Bandeirantes72. No Rio de 

Janeiro, o conflito entre manifestantes e policiais foi mais intenso, e ocorreu em frente à 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro73.  

Neste momento, a disputa pela interpretação dos protestos também era realizada 

de forma mais clara. Uma parte dos meios de comunicação, em especial a grande mídia, já 

havia modificado sua postura com relação às mobilizações 74 , retirando-lhes o rótulo 
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66  G1 Brasil. Protestos pelo país reúnem mais de 250 mil pessoas. G1. 2013. Disponível em: 
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/protestos-pelo-pais-reunem-mais-de-250-mil-pessoas.html. Acesso 
em: 30 nov. 2013. 
67 Idem. 
68 Idem. 
69 Idem. 
70 Idem. 
71 O Globo. Brasileiros protestam em Nova York, Berlim, Dublin e Montreal. O Globo País. 2013. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/brasileiros-protestam-em-nova-york-berlim-dublin-montreal-
8706362>. Acesso em: 30 nov. 2013. 
72 G1 São Paulo. Protesto leva 65 mil às ruas, para Av. Paulista e tem tumulto no Palácio. G1. 2013. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/protesto-leva-65-mil-ruas-para-av-paulista-e-
tem-tumulto-no-palacio.html> Acesso em: 30 nov. 2013. 
73 Terra. RJ: Manifestantes e polícia entram em confronto em frente à ALERJ. Terra. 2013. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-manifestantes-e-policia-entram-em-confronto-em-frente-a-
alerj,7df990cc3245f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html> Acesso em: 30 nov. 2013. 
74  Representativo desta mudança é o posicionamento de Arnaldo Jabor, em três diferentes comentários 
veiculados pela rádio CBN nos dias 12, 13 e 17 de junho. Em um primeiro momento, ele deslegitima a pauta 
contra o aumento da passagem de transporte público, liderada MPL, diz que não há causas para protesto e que os 
manifestantes não valem mais que 20 centavos. Em um segundo momento, diz que o MPL representa algo que 
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generalizante negativo que marcara os atos precedentes em São Paulo e no Rio de Janeiro, e 

descrevendo os protestos nacionais como majoritariamente pacíficos, à exceção de atos de 

vandalismo praticados por minoria radical75. Inobstante a mudança de postura, o enfoque de 

boa parte dos jornais ainda era dado aos atos de “vandalismo” praticados pelos manifestantes 

contra o patrimônio público simbólico e contra as forças policiais76, sendo os “vândalos” 

subjetivizados num subgrupo diferente da maioria dos manifestantes77.  

A ocupação de espaços públicos simbólicos foi também um dos elementos mais 

relevantes para o início dos protestos em escala nacional. Na segunda-feira, houve a ocupação 

da parte superior do Congresso Nacional em Brasília78. Ela aconteceu simultaneamente à 

ocupação de prédios públicos e praças em todo o Brasil, tais como o Palácio Tiradentes e a 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro79, o Palácio dos Bandeirantes e a Avenida Paulista em 

São Paulo80 e a Praça Montevidéu em Porto Alegre81. Como adiantado, esse elemento 

genérico da ocupação dos espaços simbólicos será melhor explorado no item 1.3 deste 

capítulo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
estava desaparecido desde 1992, expandindo-se sem rumo, sem objetivo certo a priori. Jabor interpreta o MPL, 
neste segundo momento, como responsável pela luta contra a corrupção, a PEC 37, a paralisação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), entre outros. Ver: Arnaldo Jabor. Juventude quer agir, mas não sabe 
como. CBN. 2013. Disponível em: <http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-
jabor/2013/06/12/JUVENTUDE-QUER-AGIR-MAS-NAO-SABE-COMO.htm> Acessado em: 30 nov. 2013.  
Arnaldo Jabor. Revoltosos de classe média não valem 20 centavos. CBN. 2013. Disponível em: 
<http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/13/REVOLTOSOS-DE-CLASSE-
MEDIA-NAO-VALEM-20-CENTAVOS.htm> Acessado em: 30 nov. 2013. 
Arnaldo Jabor. Amigos, eu errei. É muito mais do que 20 centavos. CBN. 2013. Disponível em: 
<http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/17/AMIGOS-EU-ERREI-E-MUITO-
MAIS-DO-QUE-20-CENTAVOS.htm> Acessado em: 30 nov. 2013. 
75 Trecho de reportagem do G1: “A maioria foi pacífica. Mas, em algumas cidades, uma minoria radical causou 
vandalismo e protestos acabaram em confronto com a polícia”. (G1 Brasil. Protestos pelo país reúnem mais de 
250 mil pessoas. G1. 2013. Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/protestos-pelo-pais-
reunem-mais-de-250-mil-pessoas.html. Acesso em: 30 nov. 2013.) 
76 Rede Globo. Jornal Nacional - Edição de segunda-feira, 17/06/2013. Rede Globo. 2013. Disponível em: 
<http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/v/jornal-nacional-edicao-de-segunda-feira-
17062013/2640146/> Acessado em 30 nov. 2013. 
77 Exemplo já citado anteriormente. G1 Brasil. Protestos pelo país reúnem mais de 250 mil pessoas. G1. 2013. 
Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/protestos-pelo-pais-reunem-mais-de-250-mil-
pessoas.html. Acesso em: 30 nov. 2013. 
78 G1. Manifestantes ocupam a cobertura do Congresso Nacional, em Brasília. G1. 2013. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/06/manifestantes-ocupam-cobertura-do-congresso-nacional-
em-brasilia.html> Acessado em: 30 nov. 2013. 
79 Terra. RJ: Manifestantes e polícia entram em confronto em frente à ALERJ. Terra. 2013. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-manifestantes-e-policia-entram-em-confronto-em-frente-a-
alerj,7df990cc3245f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html> Acesso em: 30 nov. 2013. 
80 Uol notícias. Ato com 65 mil participantes fecha marginal Pinheiros, em SP, e chega ao Palácio dos 
Bandeirantes. Uol. 2013. Disponível em: < http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/17/ao-
menos-5000-manifestantes-fecham-a-avenida-faria-lima-protesto-segue-em-direcao-a-paulista.htm> Acessado 
em: 30 nov. 2013. 
81 Sul 21. Protesto em Porto Alegre tem multidão nas ruas e forte confronto com a polícia. Sul 21. 2013. 
Disponível em: <http://www.sul21.com.br/jornal/cidades-2/protesto-em-porto-alegre-tem-multidao-nas-ruas-e-
forte-confronto-com-a-policia> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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Outro elemento das manifestações que se consolidava em escala nacional no dia 

17 foi a interação entre o espaço público ocupado – as ruas – e as redes sociais. Confirmava-

se, já naquela segunda-feira, a tendência que havia sido ditada durante o surgimento dos atos 

contra o aumento das passagens e os megaeventos esportivos na semana anterior, de auto-

implicação entre as ruas e as redes. Este elemento também será melhor desenvolvido no 

terceiro item deste primeiro capítulo. 

No dia 18, os protestos continuaram em diversos locais do país. Em São Paulo, 

por exemplo, outro grande ato foi organizado, mobilizando cerca de 50 mil pessoas82. Em 

Florianópolis houve também uma mobilização de 5 mil manifestantes na ponte Collombo 

Salles83. Além de outras capitais, neste segundo dia de manifestações nacionais, observava-se 

o fenômeno de interiorização do atos, que ocorriam em cidades menores, como foi o caso dos 

protestos organizados em Juazeiro do Norte84, Chapecó85, Maringá86, Marília87, Mossoró88, 

Ponta Grossa89, Balneário Camboriú90 e São Gonçalo91. 
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82 Uol São Paulo. Ato com 50 mil ocupa região central de SP; grupo tenta invadir prefeitura e começa 
quebra-quebra. Uol. 2013. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2013/06/18/manifestantes-que-ocupam-a-praca-da-se-em-sp-seguem-em-direcao-a-prefeitura.htm> 
Acessado em: 30 nov. 2013. 
83  Terra. Manifestantes protestam e fecham pontes em Florianópolis. Terra. 2013. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/manifestantes-protestam-e-fecham-pontes-em-
florianopolis,0346d6509a95f310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html> Acessado em: 30 nov. 2013. 
84 Agência Estado. Manifestantes protestam em Juazeiro do Norte (CE). Estadão. 2013. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,manifestantes-protestam-em-juazeiro-do-norte-(ce),1044001,0.htm> 
Acessado em: 30 nov. 2013. 
85 Redecom. Seis mil manifestantes indignados protestam em Chapecó. Alô Notícias. 2013. Disponível em: 
<http://www.alonoticias.com.br/todas-noticias/destaques/13210-seis-mil-manifestantes-indignados-protestam-
em-chapeco> Acessado em: 30 nov. 2013. 
86 G1 Paraná. Manifestantes invadem a Câmara de Vereadores de Maringá, no Paraná. G1. 2013. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2013/06/manifestantes-invadem-camara-de-vereadores-
de-maringa-no-parana.html> Acessado em: 30 nov. 2013. 
87 Terra. SP: impasse no transporte coletivo leva centenas às ruas de Marília. Terra. 2013. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/sp-impasse-no-transporte-coletivo-leva-centenas-as-ruas-de-
marilia,c9fd4b2e2a95f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html> Acessado em: 30 nov. 2013. 
88 SOS Notícias do RN. Manifestantes vãos às ruas cobras nos transportes públicos em Mossoró. SOS 
Notícias. Disponível em: <http://www.sosnoticiasdorn.com/2013/06/manifestantes-vao-as-ruas-cobrar.html> 
Acessado em: 30 nov. 2013. 
89 Jornal da Manhã. Manifestantes saem às ruas contra transporte público no Paraná. Disponível em: 
<http://jmnews.com.br/noticias/ponta%20grossa/1,34838,18,06,manifestantes-saem-as-ruas-contra-transporte-
publico-no-parana.shtml> Acessado em: 30 nov. 2013. 
90 RICTV. Manifestantes tomam as ruas de Balneário do Camboriú. RICMAIS. 2013. Disponível em 
<http://ricmais.com.br/sc/politica/videos/manifestantes-tomam-as-ruas-de-balneario-camboriu/> Acessado em: 
30 nov. 2013. 
91  G1. Manifestantes fazem protesto pacífico em São Gonçalo (RJ). G1. 2013. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/06/manifestantes-fazem-protesto-pacifico-em-sao-goncalo-
rj.html> Acessado em: 30 nov. 2013.  



! 35!

Na quarta-feira, dia 19 de junho, o movimento de interiorização dos atos 

continuou. Houve atos em, no mínimo, 16 cidades diferentes, tais como: Araçatuba92, Barra 

Mansa93, Cabo Frio94, Divinópolis95, Macapá96, Niterói97, Nova Friburgo,98 São João Del 

Rei99, São Luís100, Tubarão101 e Vitória da Conquista102. 

A expansão do fenômeno por todo o país era seguida, como aludido 

anteriormente, pela expansão das pautas levadas às ruas pelos manifestantes. O enfoque 

inicial no preço das passagens e no transporte público já dava lugar a questões diversas. 

Segundo o mecanismo de mensuração online de pautas a partir do conteúdo das mensagens 

publicadas nas redes sociais, os principais temas tratados entre os dias 19 e 20 de junho eram: 

“Preço das Passagens”, “Democracia” “PEC37”, “Qualidade do Transporte Público”, 

“Segurança”, “Educação”, “Saúde”, “Governo Dilma Rousseff”, “Moradia” e “Marco 

Feliciano”103. Nos dias anteriores, os temas mais recorrentes se restringiam-se a “Preços das 
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92 Araçatuba News. Manifestação em Araçatuba reúne pelo menos cinco mil pessoas; confira. Araçatuba 
News. 2013. Disponível em: <http://aracatubanews.com/index.php/noticias/manifestacao-em-aracatuba-reune-
pelo-menos-cinco-mil-pessoas-veja-o-que-aconteceu> Acessado em: 30 nov. 2013. 
93 Foco Regional. Ônibus tem vidro quebrado em Barra Mansa. Foco Regional. 2013. Disponível em: 
<http://www.focoregional.com.br/v2/page/noticiasdtl.asp?t=Manifestantes+ocupam+Centro+de+Barra+Mansa&
idnoticia=102187> Acessado em: 30 nov. 2013. 
94 G1 Região dos Lagos. Manifestantes se reúnem para protesto em Cabo Frio, RJ. G1. 2013. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/2013/06/manifestantes-se-reunem-para-protesto-em-cabo-
frio-rj.html> Acessado em 30 nov. 2013. 
95 Divinews. Milhares de manifestantes vão para as ruas de Divinópolis e acabam na porta da Prefeitura 
vaiando o prefeito por cerca de uma hora – Negociata nada republicana não deu certo. Divinews. 2013. 
Disponível em: <http://www.divinews.com/cidade/pagina-principal/15745-milhares-de-manifestantes-vao-para-
as-ruas-de-divinopolis-e-acabam-na-porta-da-prefeitura-vaiando-o-prefeito-cerca-de-uma-hora-a-negociacao-
nada-republicana-nao-funcionou.html> Acessado em 30 nov. 2013. 
96  Uol. Em Macapá, manifestantes depredam carros de ministério. Uol. 2013. Disponível em: 
<http://colunaesplanada.blogosfera.uol.com.br/2013/06/19/em-macapa-manifestantes-depredam-carros-de-
ministerio> Acessado em: 30 nov. 2013. 
97 Folhapress. Cerca de 5 mil manifestantes fazem protesto em Niterói. Diário de Guarupava. 2013. 
Disponível em: <http://www.diariodeguarapuava.com.br/noticias/brasil/2,28692,19,06,cerca-de-5-mil-
manifestantes-fazem-protesto-em-niteroi.shtml> Acessado em 30 nov. 2013. 
98 G1 Região Serrana. Manifestantes de Nova Friburgo, RJ, seguem em direção à prefeitura. G1. 2013. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2013/06/manifestantes-de-nova-friburgo-rj-
seguem-em-direcao-prefeitura.html> Acessado em: 30 nov. 2013. 
99 MGTV TV Integração. Milhares de pessoas protestam nas ruas de São João del-Rei, MG. Destak News. 
2013. Disponível em: <http://destaknews.blogspot.com.br/2013/06/milhares-de-pessoas-protestam-nas-
ruas.html> Acessado em: 30 nov. 2013. 
100 John Cutrim. Cerca de 5 mil manifestantes vão às ruas de São Luís e no final tentam invadir sede do 
governo Roseana. Jornal Pequeno. 2013. Disponível em: 
<http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim/2013/06/19/cerca-de-5-mil-manifestantes-vao-as-ruas-de-sao-luis-
e-no-final-tentam-invadir-sede-do-governo-roseana/> Acessado em 30 nov. 2013. 
101  Unisul TV. Manifestantes vão as ruas em Tubarão protestar. Unisul TV. 2013. Disponível em: 
<http://unisultv.blogspot.com.br/2013/06/manifestantes-vao-as-ruas-em-tubarao.html> Acessado em 30 nov. 
2013. 
102 Pocoes 24hs. Protesto no Brasil: Vitória da Conquista cerca de cinco mil manifestantes,diz PM. Pocoes 
24hs. 2013. Disponível em: <http://pocoes24hs.com.br/2013/06/19/protesto-no-brasil-vitoria-da-conquista-
cerca-de-cinco-mil-manifestantesdiz-pm/> Acessado em: 30 nov. 2013. 
103 Elementos colhidos a partir do mecanismo virtual Causa Brasil, com datas referentes aos dias 19 a 20 de 
junho, às 6h. Disponível em: <http://www.causabrasil.com.br> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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Passagens”, “Democracia”, “Postura da Polícia”, “Governo Dilma Rousseff” e “Qualidade do 

Transporte Público”104. 

Foi na quinta-feira, dia 20 de junho, que os protestos atingiram seu ápice, 

envolvendo aproximadamente um milhão de pessoas no Brasil105. No Rio de Janeiro, estima-

se que 300 mil de pessoas tenham tomado as ruas do Centro106. Em Brasília, o ato contou com 

a participação de 30 mil pessoas, segundo estimativas da imprensa107. Em São Paulo, foram 

110 mil108. Ocorreram atos simultâneos em dezenas e até centenas de cidades pelo país, tais 

como Manaus, Vitória, Recife, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Fortaleza, Ribeirão Preto, 

João Pessoa, Florianópolis, Porto Velho, Uberlândia, Belém, Belo Horizonte, Campina 

Grande, Natal, Salvador e Maceió109. 

Em todo o Brasil, a interação entre os acontecimentos das ruas e as redes sociais 

ocorria de forma imediata. Relatos, imagens e vídeos eram compartilhados por meio de redes 

móveis e produziam uma sinergia entre os sentimentos desenvolvidos em ambos os espaços. 

Esta interação será retomada no item 1.3.  

Ao passo que se observava a ocupação das ruas, também se observava uma “onda 

virtual de manifestações”. Como demonstram dados colhidos a partir do Twitter por 

Bonamim, foram emitidas 150 mil mensagens com a palavra-chave #vemprarua entre 14h do 

dia 17 e 09h do dia 18110. O volume ao longo dos dias toma, certamente, proporções 

impressionantes e sem precedentes, ensejando o desenvolvimento de pesquisas de 

interpretação no futuro. 

A imprevisibilidade dos protestos também é outro fator relevante para a descrição 

de seu desenvolvimento, principalmente no momento em que eles atingiram tamanha 

abrangência como no dia 20 de junho. Manifestações semelhantes às que ocorriam no Brasil 

haviam gerado transformações profundas em diversos outros países, como a Islândia, em 

2009, e o Egito, em 2011.  
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104 Elementos colhidos a partir do mecanismo virtual Causa Brasil, com datas referentes aos dias 16 e 17 de 
junho, às 0h. Disponível em: <http://www.causabrasil.com.br> Acessado em: 30 nov. 2013. 
105 Uol. Em dia de maior mobilização, protestos levam mais de 1 milhão de pessoas às ruas no Brasil. Uol. 
2013. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/20/em-dia-de-maior-
mobilizacao-protestos-levam-centenas-de-milhares-as-ruas-no-brasil.htm> Acessado em: 30 nov. 2013. 
106 Idem. 
107 Idem. 
108 Idem. 
109 Idem. 
110 Giovana Bonamim. Protestos brasileiros no Twitter (17/08). Tribatics Blog. 2013. Disponível em: < 
http://blog.tribatics.com/2013/06/18/protestos-brasileiros-no-twitter-1708> Acessado em 30 nov. 2013. 
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1.2.2. Perguntas de Água Fria 

 

No dia 21, os atos tiveram continuidade, só que em menor proporção, abrangendo 

aproximadamente 300 mil pessoas em ao menos 32 cidades111. O processo de interiorização já 

estava plenamente realizado a essa altura, de modo que, naquela sexta-feira, houve protestos 

em cidades como: Manacapuru112 e Dourados113. 

No mesmo dia, a Presidenta da República, Dilma Rousseff, emitiu 

pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão dizendo-se aberta para as vozes das 

ruas. Ela defendeu a liberdade de manifestação e criticou veementemente a violência de 

alguns manifestantes, identificados no discurso como “minoria violenta e autoritária”114. 

Disse que os protestos deveriam estar “dentro do primado da lei e da ordem” e tidos como 

“indispensáveis para a democracia”115. Anunciou o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, a 

destinação de 100% dos royalties do petróleo para a educação, assim como a vinda de 

médicos do exterior para atendimento no SUS116. 

Nesta época, a pluralidade de pautas que havia sido característica central das 

manifestações até então, cujos temas para a convocatória eram majoritariamente genéricos, 

começava a ser posta em xeque por alguns setores da opinião pública117. Eles começaram a 

questionar e a cobrar respostas para os problemas indicados pelas manifestações. Os 

manifestantes, de seu lado, em movimento semelhante e reciprocamente implicado, passaram 

a discutir e elaborar nas redes sociais mais objetivamente os temas e as propostas para 

“solucionar” sua insatisfação. Um resultado concreto disso foi o protesto do dia 22, em São 

Paulo, cuja pauta específica era a rejeição da PEC 37, que contou com a participação de 30 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Informação construída em open source, no Wikipedia. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cidades_participantes_dos_protestos_no_Brasil_em_2013> Acessado em: 
30 nov. 2013. 
112 Kleiton Renzo. Manifestação no Amazonas: Manacapuru faz protesto. Acrítica. 2013. Disponível em: 
<http://acritica.uol.com.br/noticias/Manifestacao-Amazonas-Manacapuru-protesto_0_942505742.html> 
Acessado em: 30 nov. 2013. 
113 Dourados Agora. Manifestantes bloqueiam entrada de ônibus no transbordo. Dourados Agora. 2013. 
Disponível em: <http://www.douradosagora.com.br/dourados/manifestantes-bloqueiam-entrada-de-onibus-no-
transbordo> Acessado em: 30 nov. 2013. 
114 Presidência da República Federativa do Brasil. Pronunciamento da Presidenta da República, Dilma Rousseff, em 
cadeia nacional de rádio e TV. Planalto. 2013. Disponível em: 
<http://www2.planalto.gov.br/imprensa/discursos/pronunciamento-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-
em-cadeia-nacional-de-radio-e-tv>. Acesso em: 30 nov. 2013. 
115 Idem. 
116 Idem. 
117 Cynara Menezes. Protestar contra tudo é o mesmo que protestar contra nada. Socialista Morena. 2013. 
Disponível em: <http://socialistamorena.cartacapital.com.br/protestar-contra-tudo-e-o-mesmo-que-protestar-
contra-nada> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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mil pessoas118. Outros atos passaram a ser convocados com temas específicos em todo o 

Brasil119. 

Foram organizados também diversos eventos públicos para a discussão das pautas 

levadas às manifestações. O momento inicial de exposição apaixonada da indignação coletiva 

começava a dar lugar a um momento de organização e estruturação das demandas. Isso pode 

ser notado nas assembleias públicas sobre as manifestações convocadas em diversas cidades, 

como Belo Horizonte120, Brasília121 e Fortaleza122.  

Esse processo de definição de pautas específicas reduziu o potencial de ruptura 

que a mobilização da indignação tivera a priori. A movimentação para o campo discursivo e 

propositivo próprio das instituições e dos espaços de representação política aproximou as 

manifestações da formulação institucional interna, que possui menor potencial transformativo, 

por estar condicionado aos pressupostos de sua própria estruturação jurídica. As instituições, 

neste ponto, passavam a ser menos questionadas em seu funcionamento de maneira 

abrangente, como eram primeiramente em face da indignação coletiva, e passaram a ser a 

matéria-prima específica sobre a qual se construíam propostas, que se estruturariam em 

projetos de lei123. 

Com exceção do ato contra a PEC 37 em São Paulo, cuja magnitude foi 

considerável, no dia 22 de junho já se observava uma redução considerável do número de 

protestos. Estima-se que aproximadamente 50 mil pessoas participaram dos atos do dia 22 em 

todo o Brasil, espalhados em, no mínimo, nove cidades124. A redução no número de 
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118 Terra. Protesto contra PEC 37 reúne 30 mil pessoas em São Paulo. Terra. 2013. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/protesto-contra-pec-37-reune-30-mil-pessoas-em-sao-
paulo,eb3022c7a5d6f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html> Acessado em: 30 nov. 2013. 
119 Esta também é a análise do sociólogo Valeriano Costa, segundo reportagem publicada G1, datada do início de 
julho de 2013. (G1 Brasil. Protestos perdem público e ficam mais focados em temas específicos. G1. 2013. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/07/protestos-perdem-publico-mas-ficam-mais-focados-
em-temas-especificos.html> Acessado em: 30 nov. 2013.) 
120 Uol. Manifestantes fazem assembleia e decidem que irão ao Mineirão. Uol. 2013. Disponível em: 
<http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/26/manifestantes-comecam-a-tomar-praca-de-forma-
pacifica-em-bh.htm> Acessado em: 30 nov. 2013. 
121 EBC. Manifestantes fazem assembléia para discutir pauta de reivindicações. EBC. 2013. Disponível em: 
<http://radioagencianacional.ebc.com.br/materia/2013-06-26/manifestantes-fazem-assembl%C3%A9ia-para-
discutir-pauta-de-reivindica%C3%A7%C3%B5es> Acessado em: 30 nov. 2013. 
122 Roberto Moreira. Manifestantes realizam assembleia para definir próximos atos em Fortaleza. Diário do 
Nordeste. 2013. Disponível em: <http://blogs.diariodonordeste.com.br/robertomoreira/manifestantes-realizam-
assembleia-para-definir-proximos-atos-de-protesto-em-fortaleza> Acessado em: 30 nov. 2013. 
123 Semelhante é a avaliação de Zizek sobre o movimento ocorrido durante o Occupy Wall Street. Para Zizek, os 
protestos de Wall Street são como um ato histérico de provocação da autoridade. A pergunta “o que você quer?”, 
realizada pela autoridade, teria o condão justamente de impedir a resposta verdadeira. Segundo o autor, ela 
significaria: “fale nos meus termos ou se cale”. Ver ZIZEK, 2012, p. 23. 
124  Estimativa alcançada em mecanismo open source. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cidades_participantes_dos_protestos_no_Brasil_em_2013> Acessado em: 
30 nov. 2013. 
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participantes tornou-se ainda mais evidente no domingo, dia 23 de junho, quando foram 

realizados atos em, no mínimo, três cidades.  

Na segunda-feira, 24, a Presidenta da República, Dilma Rousseff, convocou uma 

reunião com prefeitos e governadores em Brasília, em que anunciou cinco pactos: (1) pela 

responsabilidade fiscal, (2) pela reforma política e o combate à corrupção, (3) por melhorias 

na saúde, (4) por melhorias no transporte público e (5) por melhorias na educação125. 

Além disso, nesta mesma semana, a tendência de redução dos protestos 

continuou. Com variações no número de cidades, os protestos seguiram de forma esparsa. No 

dia 24, eles ocorreram em cidades como Uberlândia126 e Itaperuna127. No dia 25, houve uma 

mobilização significativa em Aracaju, que contou com a participação de aproximadamente 

mil pessoas128. No dia 26, as manifestações tiveram um leve e último aumento, abarcando 50 

a 65 mil pessoas em Belo Horizonte129, 30 mil em Manaus130 e 5 mil em Brasília131. 

Neste momento, iniciava-se a discussão mais intensa sobre a reforma política 

anunciada pela Presidenta da República. Segundo sua proposta, dever-se-ia convocar uma 

Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, para promover as alterações necessárias no 

sistema político que estavam sendo questionadas nas ruas. Apesar do grande potencial 

transformativo que uma tal assembleia constituinte traria, as linhas mestras da reforma que 

eram propostas pela Presidência estavam circunscritas a reformas no sistema liberal 

representativo, nomeadamente, a alterações em algumas regras eleitorais132. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125  Terra. Dilma propõe 5 pactos a prefeitos e governadores. Terra. 2013. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/dilma-propoe-5-pactos-a-prefeitos-e-
governadores,49f79ec05cb6f310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html> Acessado em: 30 nov. 2013. 
126 Uipi. Segunda manifestação acontece nesta segunda (24) em Uberlândia. Uipi. 2013. Disponível em: 
<http://uipi.com.br/destaques/destaque-1/2013/06/24/segunda-manifestacao-acontece-nesta-segunda-24-em-
uberlandia> Acessado em: 30 nov. 2013. 
127 Adilson Ribeiro. Itaperuna – Estudantes se preparam para a manifestação desta segunda-feira 24 de 
junho às três da tarde. Blog do Adilson Ribeiro. 2013. Disponível em: < http://adilsonribeiro.net/itaperuna-
estudantes-se-preparam-para-a-manifestacao-desta-segunda-feira-24-de-junho-as-tres-da-tarde> Acessado em: 
30 nov. 2013. 
128 G1 Sergipe. Falta de ônibus não impede que manifestantes protestem em Aracaju. G1. 2013. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2013/06/falta-de-onibus-nao-impede-que-manifestantes-protestem-
em-aracaju.html> Acessado em: 30 nov. 2013. 
129 Terra. Manifestantes chegam ao Mineirão e entram em confronto com Choque. Terra. 2013. Disponível 
em: <http://esportes.terra.com.br/futebol/copa-das-confederacoes/manifestantes-chegam-ao-mineirao-e-entram-
em-confronto-com-choque,2216faf1bb18f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html> Acessado em: 30 nov. 
2013. 
130 Acrítica. Cerca de 30 mil manifestantes protestam na frente da ALE-AM. Acrítica. 2013. Disponível em: 
<http://acritica.uol.com.br/manaus/Manaus-Amzonas-Amazonia-Manifestacao-Centro-Manaus-segue-
pacifica_0_944905558.html> Acessado em: 30 nov. 2013. 
131 Bandnewstv. Manifestantes entram em confronto com a PM durante protesto em Brasília. Bandnewstv. 
2013. Disponível em: <http://bandnewstv.band.uol.com.br/noticias/conteudo.asp?ID=670615> Acessado em: 30 
nov. 2013. 
132 Isso ficou mais claro quando do envio das propostas a serem discutidas por meio de plebiscito. (Uol. Veja os 
5 pontos que o governo propõe para o plebiscito sobre a reforma política. Uol. 2013. Disponível em: 
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Deste momento em diante, a partir do dia 26 de junho, e à exceção de algumas 

cidades, como o Rio de Janeiro, observou-se a redução paulatina e consistente dos grandes 

protestos. Pequenas manifestações passaram a tomar lugar de bairros e regiões administrativas 

em razão de problemas locais133, mas nada que se assemelhasse às mobilizações ocorridas nos 

10 dias anteriores.  

Segundo Malini, do LABIC, as manifestações estiveram apenas latentes nesse 

período. Elas tiveram apenas focos pontuais em cidades com maior mobilização social, como 

o Rio de Janeiro. Para Malini, os atos de 07 de setembro de 2013 seriam um exemplo dessa 

latência134.  

Conforme delimitamos inicialmente, não trabalharemos a continuidade dos 

protestos de outras formas nos meses seguintes. 

 

1.3. Elementos Centrais 

 

Em último lugar neste capítulo, pretendemos responder à terceira parte do 

objetivo específico que tem guiado este empreendimento inicial, isto é, apresentar alguns 

elementos centrais das manifestações. Fazemos essa tarefa sem a pretensão de descrever todas 

as características do fenômeno, tendo como meta apenas apresentar e levantar hipóteses sobre 

seus elementos que guardam relação com o estudo a respeito da construção de direitos 

políticos. 

Para tanto, teremos como base o empreendimento analítico de Manuel Castells, 

realizado em seu livro Networks of Outrage and Hope135, onde ele elabora hipóteses e pontos 

focais de observação sobre os movimentos sociais em rede disseminados em todo o mundo a 

partir de 2009. 

A metodologia empreendida neste subitem será, portanto, de comparação entre as 

observações de Castells a respeito dos movimentos sociais em rede em outros países e as 

manifestações brasileiras de junho de 2013. Como pretendemos demonstrar, as observações 

feitas pelo autor espanhol são adequadas para a observação e elaboração de hipótese no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
<http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/07/02/planalto-entrega-mensagem-presidencial-sobre-
reforma-politica-ao-congresso.htm> Acessado em: 30 nov. 2013. 
133 Um exemplo: Marcial Lima. Manifestantes realizaram protestos no bairro da Cohab. Marcial Lima. 
2013. Disponível em: < http://www.blogdomarcial.com/2013/06/manifestantes-realizaram-protestos-no.html> 
Acessado em: 30 nov. 2013. 
134 Fábio Malini, em palestra realizada no LABIC-UFES, Vitória, Espírito Santo, em 11 de novembro de 2013. 
Disponível em: <http://new.livestream.com/labmuy/events/2539635/videos/34579898> Acessado em: 30 nov. 
2013. 
135 CASTELLS, 2012. 
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contexto brasileiro e tornam nossa percepção a seu respeito mais nítida. As semelhanças entre 

esses movimentos e a justificação de sua aproximação formal e de conteúdo na esfera 

internacional ensejariam uma pesquisa particular detalhada. Por ora, pretendemos apontar 

algumas características dos protestos brasileiros que são relevantes para a compreensão da 

disputa por novos direitos políticos, assim como para a compreensão do Capítulo 2 deste 

trabalho. 

 

1.3.1. As Redes Sociais 

As redes sociais assumiram um papel central nas mobilizações de junho. Elas 

estiveram presentes no momento da dispersão de sentimentos e opiniões sobre a violência 

policial nos primeiros atos, no momento de estruturação e organização dos protestos, assim 

como na disputa pela interpretação dos acontecimentos. 

Segundo Castells, as redes sociais tiveram uma grande relevância nos protestos de 

2009 a 2012 em diversos países. Um dos fatores para tanto é o de que a internet permite a 

construção de um espaço de autonomia que vai além do controle majoritário dos governos e 

corporações, e que desconstrói o monopólio dos canais de comunicação que têm servido para 

fundar seu poder ao longo da história136.  

Segundo o autor, ao compartilharem mágoa (sorrow) e esperança (hope) no 

espaço público da internet, os indivíduos formam redes, independentemente de suas visões 

pessoais e afiliações grupais137. Sua união os teria ajudado a superar o medo, uma emoção que 

ele caracteriza como paralisadora, que reproduz os poderes existentes tanto por intimidação e 

desencorajamento quanto por violência, pura ou institucionalizada138. Em suas palavras 

From the safety of cyberspace, people from all ages and conditions 
moved towards occupying urban space, on a blind date with each 
other and with the destiny they wanted to forged, as they claimed their 
right to make history – their history – in a display of the self-
awareness that has always characterized major social movements.139 
 

A formação particular dos movimentos com base em emoções ganha 

dinamicidade e estruturação sem precedentes na interação por meio de redes sociais. Tal 

como argumenta Castells, as redes de comunicação horizontal são os meios de comunicação 

mais rápidos, autônomos, interativos, reprogramáveis e auto-expansíveis da história140. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 CASTELLS, op. cit. p. 1 a 2. 
137 CASTELLS, 2012, p. 2. 
138 Idem. 
139 Idem. 
140 CASTELLS, op. cit.., p. 15. 



! 42!

A internet fornece aos manifestantes a capacidade de produção de mensagens de 

forma independente, com o potencial de atingir milhões de pessoas. Um exemplo já citado 

neste trabalho foi o da dispersão de tweets na quinta-feira, de junho, na cidade de São Paulo. 

A característica central e definidora do compartilhamento das mensagens foi o seu próprio 

conteúdo. Os emissores, pessoas comuns, não exerciam grande influência na rede, mas viram 

suas mensagens ganharem a feição de slogan em razão do compartilhamento de palavras que 

traduziam um sentimento transversal. 

O compartilhamento de emoções e ideias continuou durante os protestos. Ao 

passo que os acontecimentos tinham lugar nas ruas, imagens, vídeos e relatos ganhavam as 

redes sociais, disseminando ideias de participação, de interação e de identificação. As 

emoções produzidas no espaço público urbano foram compartilhadas nas redes, incluindo o 

entusiasmo, a mágoa, o medo, a ansiedade, o ultraje, a euforia e a esperança141.  

Segundo Malini: 

É importante notar que, em situações políticas nas quais vivemos, a 
emoção é irradiada pelo “estar nas ruas”. E isso, em tempo real, na 
rede, gera um processo incrível de espalhamento da comoção, que 
alimenta ainda mais a rua, criando uma feedback intenso da rede com 
a rua. A emoção sai das ruas, ao vivo de um telefone celular, para 
entrar nas timelines dos perfis de redes sociais, que espalham e 
mencionam esse conteúdo, afetando milhares de outros nós, que se 
encorajam a estar nas ruas e, ocupando-as, sobem e vazam material 
para rede e, assim, a comoção vai se compartilhando, e a ação de rua 
ganha musculatura política. Um protesto no Rio comove São Paulo, 
que comove Vitória, que comove Belo Horizonte, que comove 
Manaus e assim sucessivamente.142 
 

Além da disseminação de textos, imagens e vídeos, os manifestantes também 

utilizaram as redes sociais para a coordenação de ações. Como retomaremos de forma mais 

aprofundada no capítulo 2, foi principalmente através da rede social Facebook que os 

protestos foram convocados em todo o país. Nos eventos, estavam dispostas informações 

sobre o local, o horário e a trajetória dos atos, por exemplo, assim como textos com 

justificativas para os protestos, informações sobre a proteção dos manifestantes, dicas 

jurídicas para situações correlatas, sugestões de roupa, entre outros.  

As convocatórias no Facebook são, aliás, o ponto de intersecção mais direto e 

evidente entre as redes sociais e os protestos na rua. Elas deram concretude à pretensão 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 CASTELLS, op. cit., p. 13 a 15. 
142  Fábio Malini. O que pode ser o #protestobr? post#1. LABIC. 2013. Disponível em: 
<http://www.labic.net/cartografia-das-controversias/o-que-pode-ser-o-protestobr-post1> Acessado em 30 nov. 
2013. 
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construída nas redes de ocupação do espaço público – como será trabalhado a seguir –, ao 

transformarem-na em eficazes convocatórias, atingindo milhares e até milhões de pessoas.  

 

1.3.2. A Interação entre as Redes Sociais e o Espaço Público Ocupado 

 

A expressão #vemprarua é, talvez, o epíteto discursivo do elemento examinado 

neste subitem, por demonstrar de forma explícita a conexão entre os dois espaços de 

interação: as redes e as ruas. Nas manifestações de junho, o espaço público urbano se viu 

transformado não só em espaço para a reivindicação de direitos, mas também em slogan.  

“Vemprarua” foi um dos temas mais comentados nas redes sociais no mês de 

junho, como nos aponta Malini 143 . Ele segue o modelo particular de classificação e 

disseminação de conteúdo da rede social Twitter, denominado hashtags, isto é, uma forma de 

categorização de mensagens em temas por meio de sua introdução com o símbolo “#”. Isto 

facilita a busca e disseminação desses temas nas redes. Esta hashtag, em especial, convida as 

redes sociais para a ocupação do espaço público urbano. Ela demonstra, 

metalinguisticamente, a hipótese de Castells de que os dois espaços públicos são co-

implicados. 

Segundo o autor, os movimentos sociais criam um espaço diferente das esferas 

institucionais, que se pretende visível ao interagir com os espaços da vida social urbana144. 

Em suas palavras:  

The public space of the social movements is constructed as a hybrid 
space between the Internet social networks and the occupied urban 
space: connecting cyberspace and urban space in relentless 
interaction, constituting, technologically and culturally, instant 
communities of transformative practice.145 
 

Como aponta Castells, a ocupação de espaços públicos urbanos, além de ter sido 

um importante mecanismo histórico para a construção de direitos, produz três importantes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 Fábio Malini, em palestra realizada no LABIC-UFES, Vitória, Espírito Santo, em 11 de novembro de 2013. 
Disponível em: <http://new.livestream.com/labmuy/events/2539635/videos/34579898> Acessado em: 30 nov. 
2013. 
144 Castells, 2012, p. 10. A esse respeito, vale observar o comentário de David Harvey, segundo o qual é a 
ocupação do espaço público que transforma a mobilização das redes em algo relevante para as transformações 
pleiteadas.  Em suas palavras: “A praça Tahrir mostrou ao mundo uma verdade óbvia: são os corpos nas ruas e 
praças, não o balbucio de sentimentos no Twitter ou Facebook, que realmente importam” (HARVEY, 2012, p. 
61). Discordamos de Harvey apenas no que diz respeito à diminuição do papel das redes. Associamo-nos mais a 
Castells, que estabelece uma relação horizontal e contínua entre os dois espaços. 
145 CASTELLS, 2012, p. 11 
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efeitos: (1) a criação de comunidade, (2) o simbolismo dos espaços ocupados e (3) a 

construção de um novo espaço político de decisão146. 

O primeiro deles (1), a criação do que ele denomina de “comunidade”, é realizado 

a partir do sentimento de união (ou de “estar junto”; togetherness)147. Segundo Castells, isto 

ajuda a promover a superação do medo individual; em suas palavras:  

Overcoming fear is the fundamental threshold for individuals to cross 
in order to engage in a social movement, since they are well aware 
that in the last resort, they will have to confront violence if they 
trespass the boundaries set up by the dominant elites to preserve their 
domination.148  
 

Esse aspecto pode ser observado claramente na atuação dos manifestantes diante 

da repressão policial. A organização de barricadas, mencionada anteriormente, assim como a 

estruturação de grupos de resistência contra os policiais (que construíam sua identidade a 

partir da união e da oposição com a Polícia Militar), tais como os black blocks149, são apenas 

um dos exemplos do efeito de superação do medo gerado pelo sentimento de comunidade.  

O segundo elemento da ocupação dos espaços urbanos é a característica simbólica 

dos locais ocupados. Conforme adiantado no subitem 1.2.2., uma das características das 

manifestações foi a ocupação desses espaços, cujo significado está associado ao poder das 

instituições do Estado e das instituições financeiras150, assim como a seu simbolismo 

histórico. O caso mais caricato da ocorrência deste segundo elemento no Brasil foi a ocupação 

da parte superior do Congresso Nacional em Brasília, descrita anteriormente. 

Nesse sentido, Castells trabalha o significado simbólico deste empreendimento: 

“By taking and holding urban space, citizens reclaim their own city (...)”. Trabalharemos esta 

observação como uma hipótese, que será examinada no capítulo seguinte a partir do discurso 

das convocatórias. Esta hipótese guarda relação direta com o significado dos atos em termos 

da construção de direitos políticos, seja num sentido de assumir participativamente os espaços 
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146 CASTELLS, op. cit., p. 10 
147 Idem. 
148 CASTELLS, 2012, p. 10. 
149 Sobre a organização dos black blocks, recomendamos o seguinte artigo da BBC: Carolina Montenegro. Black 
Blocks cativam e assustam manifestantes mundo afora. BBC. 2013. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/09/130822_black_block_protestos_mm.shtml> Acessado em: 
30 nov. 2013. 
150 No Brasil, o fundo político é mais central para as manifestações. A insatisfação com o sistema político e os 
representantes eleitos assume maior relevância no discurso de que o contexto econômico, por exemplo, tal qual 
esteve presente nos Estados Unidos durante o Occupy Wall Street. Isso não significa que os espaços simbólicos 
de poder econômico não fossem alvo das manifestações, como mostra a seguinte reportagem: Felipe Patury. 
Bancos privados perderam R$ 40 milhões com vandalismo. Fábio Campanha. 2013. Disponível em: 
<http://www.fabiocampana.com.br/2013/06/bancos-privados-perderam-r-40-mi-com-vandalismo> Acessado em: 
30 nov. 2013. 
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de decisão, seja no sentido de apenas intervir para garantir alterações no sistema eleitoral. A 

discursividade hipotética sobre a “retomada da cidade para o povo” é um elemento relevante 

dessa análise, que será recuperado adiante. 

O terceiro elemento descrito por Castells é a formação de um espaço político de 

deliberação. Segundo ele, o espaço urbano é utilizado para a realização de assembleias com o 

objetivo de recuperar direitos políticos, capturados nas instituições, que são estruturadas a 

partir da conveniência das elites dominantes e de seus valores151.  

Este último elemento é também relevante para a pesquisa desenvolvida. Castells 

introduz este questionamento tangenciando a insatisfação popular e o sentido de construção 

dos direitos políticos nas manifestações em rede em todo o mundo, uma vez que identifica nas 

manifestações diferentes espaços de deliberação. Esta observação do autor em outros 

contextos será também examinada de forma mais aprofundada a partir dos elementos 

empíricos colhidos no Capítulo 2. 

 

1.3.3. Organização horizontal em rede 

 

Além disso, há um aspecto organizativo próprio dos protestos que chama atenção: 

sua estruturação em rede. A disseminação do conteúdo de forma interativa nas redes sociais 

produziu um modelo de organização das manifestações que é particularmente relevante para 

sua compreensão. Nesses movimentos, (1) não há lideranças, (2) não há organização formal e 

(3) as decisões são tomadas em debates virtuais, de forma difusa ou em assembleias locais152. 

Todos esses aspectos estão diretamente associados à espontaneidade da 

manifestação pública de ultraje e à interação nas redes sociais. Os sentimentos de participação 

são gerados de maneira dispersa, organizando-se também em rede. Em junho, não houve, no 

Brasil, em contraste com o que ocorrera em momentos semelhantes de sua história, 

organizações políticas estruturadas que assumissem a liderança dos protestos, ou ditassem 

explícita e representativamente as razões da mobilização. 

A participação do MPL, por exemplo, foi de grande relevância, mas 

principalmente durante surgimento das manifestações, uma vez que ele não ditou 

politicamente, nem de forma organizativa, a maioria das decisões sobre os protestos em todo 

o país. Esse processo ocorreu de forma difusa, por meio das redes sociais e da dispersão de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 CASTELLS, 2012, p. 11. 
152  Em suas palavras: “In all cases the movements ignored political parties, distrusted the media, did not 
recognize any leadership and rejected all formal organization, relying on the Internet and local assemblies for 
collective debate and decision making”. CASTELLS, op. cit., p. 4. 



! 46!

informações e emoções na esfera pública brasileira. O discurso produzido em rede a respeito 

das razões para as manifestações, assim como a respeito de suas características principais, foi 

reproduzido numa textura de interações, transformando-se em uma espécie de viral 

discursivo.  

Como retomaremos no Capítulo 4, após a introdução do arcabouço teórico de 

análise no Capítulo 3, a formação das decisões parecem seguir mais fielmente a produção de 

poder comunicativo na interação entre os participantes, produzido e reproduzido de maneira 

difusa por meio da comunicação em rede. 

 

1.3.4. A crítica aos partidos 

 

Um quarto elemento que merece destaque, e também é apontado por Castells 

como característica das mobilizações em diversos países no mundo, é a crítica aos partidos 

institucionalizados153. 

No Brasil, isso esteve presente nas manifestações de alguma forma, inclusive 

através do rechaço à participação desses partidos nas marchas. Para evitar reducionismos 

interpretativos do discurso empregado, retomaremos a análise sobre este ponto no Capítulo 2, 

tomando o elemento “apartidário” das manifestações como uma hipótese de análise relevante 

no que tange à construção de direitos políticos. 

 

1.3.5. A descrença na mídia tradicional 

 

Por fim, um quinto elemento descrito por Castells é a descrença dos ativistas nos 

veículos de comunicação tradicionais, isto é, as grandes redes de televisão e os jornais154. No 

Brasil, houve diversos acontecimentos em que os manifestantes demonstraram sua 

insatisfação diante da presença dos grandes meios de comunicação nos protestos.  

Um exemplo claro desta revolta foi a expulsão da equipe da Rede Globo de um 

ato ocorrido em São Paulo, no Largo do Batata155. Além disso, foram recorrentes os protestos 

direcionados a esses meios de comunicação, como o ocorrido em São Paulo, no dia 14 de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 CASTELLS, p. 4. 
154 Idem. 
155 R7. Repórter da Globo é expulso de concentração no largo da Batata. R7. 2013. Disponível em: 
<http://noticias.r7.com/sao-paulo/reporter-da-globo-e-expulso-de-concentracao-no-largo-da-batata-18062013> 
Acessado em: 30 nov. 2013. 
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junho156. Não temos como objetivo analisar a compreensão da mídia no discurso dos 

manifestantes, nos capítulos seguintes, mas esta nos parece uma questão relevante para 

compreender a estruturação dos atos e seu desprendimento dos meios de comunicação 

tradicional. Isto não quer dizer que não houve interferências desses meios nas pautas; aliás, 

muito pelo contrário. O que este elemento reforça é apenas que existiu um certo espaço de 

autonomia comunicativa entre os manifestantes e que esta autonomia foi explicitada por eles. 

Novamente, ressaltamos a necessidade e a relevância de uma pesquisa particular sobre este 

tema.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156  Terra. Protesto em frente à Rede Globo complica trânsito em SP. Terra. 2013. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/transito/protesto-em-frente-a-rede-globo-complica-transito-em-
sp,a7affcc1ff44f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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2. COM A PALAVRA, AS REDES SOCIAIS: 

Uma Análise Quantitativa e Qualitativa do Discurso das Convocatórias para as 

Manifestações de Junho de 2013 no Facebook 

 

Neste segundo capítulo, temos como meta desenvolver o segundo objetivo 

específico do trabalho, colhendo os subsídios empíricos necessários para avaliar se nas 

manifestações de junho esteve presente a construção de direitos políticos, e em que termos: 

inscritos em propostas de reforma do sistema liberal representativo ou em aspectos 

participativos, deliberativos e agonísticos. A análise teórica desses elementos será concluída 

no capítulo 4, de modo que, o objetivo elementar deste capítulo é a coleta e organização de 

dados e elementos empíricos que possam permitir sua discussão. 

Para este fim, analisaremos as convocatórias das manifestações albergadas como 

eventos na rede social Facebook. Esta proposta tem fundamento na observação, já 

desenvolvida no capítulo anterior e compartilhada com outros pesquisadores no país157, de 

que houve uma interação direta entre as redes sociais e o espaço público ocupado. A análise 

do discurso utilizado nas redes sociais para fundamentar os protestos e convidar o público 

será utilizada para identificar os aspectos supracitados, como será melhor explanado a seguir. 

 

2.1. Esclarecimentos Metodológicos 

 
2.1.1. Convocatórias do Facebook 

 

Como adiantamos nos itens 1.3.1 e 1.3.2, nas manifestações, houve uma auto-

implicação direta entre as redes sociais e o espaço público ocupado. Além da disseminação 

inicial e em tempo real de ideias e emoções, por meio de vídeos, imagens e relatos, as redes 

também foram utilizadas para a coordenação de ações.  

Isto se deu, principalmente, por meio do Facebook, em páginas de eventos que 

convocaram o público para os protestos. Nelas, estavam contidas informações sobre os 

elementos organizativos das manifestações e sobre sua justificação. À semelhança do que 

destacamos no item 1.3.3., as convocatórias também foram criadas em forma de rede.  Como 

não surgiram líderes, nem houve um impulso organizado de determinado agrupamento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157 Pimentel e Silveira. Cartografia De Espaços Híbridos: As Manifestações de Junho de 2013. Interagentes. 
2013. Disponível em: <http://portal.interagentes.cc/?p=62> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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políticos, os protestos foram convocados de forma espontânea, a partir da interação dos 

ativistas com as informações e os sentimentos compartilhados nas redes. 

Segundo Pimentel e Silveira: 

“Neste espaço híbrido entre redes e ruas foram os agenciamentos em 
torno das redes sociais que ganharam papel de destaque. Todos os 
grandes atos nas ruas derivaram de ‘eventos’ agendados a partir do 
Facebook. Foi a partir deles que os eventos se difundiram pelas redes 
e, na proporção direta em que aumentava a indignação social, as 
manifestações ganhavam adesão massiva, potencializando o efeito 
viral do engajamento social. As páginas dos eventos, que funcionaram 
ao mesmo tempo como canal privilegiado de articulação dos ativistas 
e dos movimentos, foram expressão da composição heterogênea e da 
construção capilarizada das diversas narrativas que tiveram voz nas 
manifestações das ruas e das redes.”158 
 

O mais relevante da multiplicação não-coordenada de convocatórias e 

justificativas para os protestos, elaborados pelos próprios manifestantes, é a reprodução de 

discursos comuns. Como pretendemos demonstrar, os lugares de construção semântica das 

justificativas para os atos nas ruas também foram reproduzidos em conjunto, de modo que sua 

análise permite a compreensão de aspectos relevantes sobre os protestos, tais como sua 

organização, suas justificativas e seus objetivos. 

Como falamos anteriormente, segundo Malini, pesquisador do LABIC-UFES, a 

informação mais compartilhada no Twitter no dia 16 junho no Brasil foi a de um blog que 

continha uma lista dos protestos que aconteceriam durante a semana seguinte em todo o país, 

com sua respectiva convocatória no Facebook. A reprodução massiva desse conteúdo 

constitui mais um elemento a nos indicar a centralidade desses lugares digitais de interação  

Tais convocatórias seguiram um padrão geral: (1) tinham caráter local, 

envolvendo geralmente um município ou, às vezes, alguns municípios vizinhos; (2) 

indicavam os locais de concentração e/ou a trajetória do ato; (3) estabeleciam um dia e um 

horário para sua deflagração. Na maioria dos casos, como veremos a seguir, tais elementos 

objetivos do protesto eram seguidos por elementos subjetivos, voltados a justificar e dar uma 

direção à manifestação. 

O que pretendemos analisar neste capítulo é justamente o conteúdo desses 

discursos de justificação, avaliando em que medida e em que termos a discursividade 

compartilhada em rede para fundamentar os atos em centenas de cidades no Brasil está 

associada à construção de direitos políticos.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 Pimentel e Silveira. Cartografia De Espaços Híbridos: As Manifestações de Junho de 2013. Interagentes. 
2013. Disponível em: <http://portal.interagentes.cc/?p=62> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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Esta metodologia tem algumas limitações, que serão explicitadas ao longo do 

trabalho. Sobre este primeiro aspecto, de escolha das convocatórias no Facebook e não de 

outros elementos empíricos, reconhecemos que sua abrangência não abarca todos os micro e 

macro-discursos produzidos sobre a ocupação das ruas. Para alcançar tamanha abrangência, 

seria necessário realizar uma análise das milhares de mensagens produzidas pelos 

manifestantes nas redes sociais e nos espaços públicos. A princípio, tínhamos, inclusive, 

interesse em fazê-lo dessa maneira mais ampla, particularmente a partir das redes sociais, mas 

encontramos limitações na coleta de dados, especialmente em razão do API do Twitter159, das 

políticas de privacidade do Facebook, assim como dos mecanismos de busca temporal de 

ambas as redes. Em geral, este tipo de análise do que se convenciona chamar big data 

demanda a coleta dos dados em tempo real, no Twitter principalmente. Temos conhecimento 

de que isso foi feito no Brasil pelo LABIC, já citado anteriormente neste trabalho. Tentamos, 

inclusive, o contato com o laboratório para solicitar o acesso aos dados colhidos, mas seus 

representantes informaram que uma pesquisa dessa natureza demandaria a vinculação ao 

próprio laboratório de pesquisa, e a ida ao Espírito Santo para a análise dos dados, o que não 

foi possível em razão das limitações de tempo e de recursos para este trabalho. 

Optamos pela análise do Facebook, a qual, apesar de mais restrita em termos da 

magnitude de dados (não abrangendo centenas de milhares de mensagens), continua 

possuindo uma representatividade bastante considerável, talvez, inclusive, ainda mais 

relevante e adequada para esta pesquisa em particular. Isso se dá por algumas razões. Como 

dito, diferentemente dos discursos pulverizados produzidos individualmente nas redes sociais, 

sobre os mais variados temas, as convocatórias têm o objetivo específico de justificar e dar 

direção para os atos nas ruas. Além disso, a nosso ver, elas tiveram um papel mais relevante 

nas manifestações, se comparadas às mensagens compartilhadas no Twitter, por exemplo, já 

que as mensagens no Twitter não guardam relação direta e necessária com o evento nas ruas, 

sendo publicadas por um conjunto não específico de pessoas que faz uso da rede social 

(comentadores, jornais, políticos, artistas, entre outros). As convocatórias do Facebook, de 

outro lado, eram abertas à visitação de todos que se interessassem em participar do ato, e 

condensavam num só lugar a tarefa organizativa dos protestos na internet, realizada pelos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Sobre a exclusão do mecanismo de whitelisting e as barreiras que impedem a coleta massiva de dados no 
Twitter, ver: Mike Melanson. Twitter Kills the API Whitelist: What it Means for Developers & Innovation. 
Readwrite, 2011. Disponível em: 
<http://readwrite.com/2011/02/11/twitter_kills_the_api_whitelist_what_it_means_for#awesm=~opm7F2Ddmb7
YgF> Acessado em 30 nov. 2013. 
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próprios manifestantes. Sua interação com a ocupação das ruas em cada cidade foi explícita, 

direta e, em grande medida, essencial. 

 

2.1.2. Delimitação temporal e espacial da análise 

 

Vale ressaltar a delimitação temporal e espacial desta pesquisa. No primeiro 

aspecto, avaliamos apenas as manifestações ocorridas no mês de junho. Sem dúvida, houve 

protestos nos meses seguintes, e há elementos que nos permitem compreender sua extensão 

para além de junho, porém, como ficará claro adiante, o mês escolhido teve especificidades 

que o tornaram mais relevante para a discussão. Em primeiro lugar, os protestos adquiriram 

grande horizontalidade em junho, abrangendo não apenas as capitais e grandes cidades 

brasileiras, como também cidades menores no interior do país e cidades no exterior. Além 

disso, a quantidade de participantes também é muito relevante para a compreensão do 

fenômeno, que é formado, afinal, por pessoas. Em junho, estima-se que mais de 6 milhões de 

pessoas foram às ruas. Isso confere aos protestos um grande potencial de mudança, além de 

transmitir mensagens muito mais transversais na esfera pública relevante para o Brasil. O 

crescimento e o declínio do fenômeno dentro do próprio mês de junho ficarão claros nos 

gráficos expostos no item 2.2.1.  

Em termos de local, não estabelecemos uma delimitação para a busca. Talvez, o 

planeta Terra, mas seria dizer o óbvio. Isso se dá uma vez que as manifestações de junho 

sobre os fatos ocorridos no Brasil não ficaram restritas ao território nacional, envolvendo 

dezenas de países no mundo inteiro. Em outros países, elas foram convocadas principalmente 

por brasileiros que vivem no exterior, e tiveram como mote propulsor os mesmos 

acontecimentos do Brasil, que foram compartilhados por meio das redes sociais. O conteúdo 

do discurso utilizado fora do país é também relevante para a presente análise, por não ser 

externa ao campo discursivo criado no Brasil. 

 

2.1.3. Coleta de dados 

 

Primeiramente, deve-se esclarecer que uma parte da tarefa de pesquisar a internet 

para encontrar as convocatórias foi facilitada por razões particulares das manifestações 

brasileiras, durante as quais algumas listas de eventos foram elaboradas a fim de divulgar os 

atos em todo o país. A mais extensa dessas listas continha em torno de 500 eventos no texto 

principal, somados a centenas de outros adicionados por leitores nos comentários seguintes.  
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Se não houvesse listas de eventos, sua pesquisa estaria profundamente 

prejudicada, pois a rede social Facebook não permite a busca de eventos passados, mesmo 

que públicos, nem os permite indexar em outros mecanismos de busca. Por essa razão, a não 

ser que tivéssemos confirmado a participação em todos os eventos do país à época de seu 

acontecimento, estaríamos totalmente inviabilizados de realizar uma busca abrangente de 

resultados. 

Desse modo, coletamos os eventos para as manifestações a partir das listas 

públicas elaboradas em junho. Colhemos não apenas os eventos indexados pelos 

organizadores das listas, mas também os inseridos em construção aberta nos comentários. Em 

um caso específico, havia quase 2000 comentários contendo informações, muitas das quais 

sobre outros eventos que não estavam listados.  Desse modo, o primeiro passo foi de extração 

de todos os hyperlinks das listas e dos comentários das aludidas páginas da internet. 

Ato contínuo, filtramos os endereços para abarcar exclusivamente aqueles que 

diziam respeito a eventos no Facebook (cujo formato genérico fosse: 

http://facebook.com/events ou https://facebook.com/events). Em seguida, combinamos os 

links semelhantes em formatos comuns e retiramos os itens duplicados. Desse processo, foram 

localizados 808 eventos diferentes do Facebook, mencionados no contexto das manifestações 

de junho. 

Ocorre que uma parte considerável dos eventos no Facebook foi deletada pela 

própria rede social ou pelos organizadores posteriormente. Reclamações de bloqueio foram 

recorrentes à época dos atos, sendo inclusive este o problema apontado na descrição da maior 

convocatória analisada neste trabalho, na cidade do Rio de Janeiro, que teria sido precedida 

por outra convocatória, a qual fora bloqueada pelo Facebook160. Por esta e por outras razões, 

diversas convocatórias que estavam de pé na internet à época das manifestações, não mais 

subsistem validamente hoje; quando se tenta acessar um desses endereços, o provedor 

redireciona o acesso para o domínio do Facebook, pois o endereço antigo não mais subsiste. 

Assim, a fim de retirar da lista os eventos que não mais existem atualmente, 

acessamos centenas de hyperlinks simultaneamente e coletamos as URLs resultantes161. Desse 

modo, foi possível extrair os eventos deletados, isto é, os que não haviam sido redirecionados 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 Segue a descrição do evento no Rio de Janeiro, que possui 284.209 perfis confirmados: “Caso o facebook 
venha bloquear mais um evento do nosso povo, vamos ter um grupo fixo, pois assim podemos fazer qualquer 
alteração para nos organizarmos melhor”. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/634185453258764> Acessado em 30 nov. 2013. 
161 Para tanto, utilizamos o navegador Google Chrome, associado às extensões Open List e Save My Tabs. 
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ao domínio. Deste processo, restaram apenas eventos não duplicados do Facebook ainda 

subsistentes na internet, num total de 410 eventos.  

Em seguida, acessamos todos os 410 resultantes, um por um, e respondemos a 

algumas perguntas, preenchendo as respostas numa tabela. Tais perguntas tinham como 

objetivo excluir os eventos que não fizessem referência a protestos, que não tivessem ocorrido 

no mês de junho e/ou cujo conteúdo não tratasse de uma convocatória para a manifestação. As 

perguntas foram as seguintes:  

• “O evento faz referência a um protesto de rua?”162 

• “Ele está agendado para o mês de junho?” 

• “Ele tem conteúdo de convocatória?”163  

Do referido procedimento, ao excluir os eventos que não atingiram os critérios da 

pesquisa, obtivemos um número resultante de 357 convocatórias. Daí em diante, passamos a 

uma seleção dos conteúdos relevantes para a pesquisa, extraindo de cada convocatória, uma 

por uma, as respostas para as seguintes questões:  

• O evento foi convocado para que país?  

• No caso de um evento no Brasil, para qual estado? 

• Em todos os casos, para que cidade? 

• Para qual dia do mês de junho? 

• Quantos perfis confirmaram presença (número de confirmados)?164.  

• Qual o conteúdo da descrição do evento?165. 

A tabela resultante dessa coleta de dados pode ser observada no Anexo deste 

trabalho, que contém o endereço de cada um das convocatórias investigadas, assim como as 

respostas para cada uma das questões. Vale mencionar que a última pergunta, disposta logo 

acima, tem como resultado na tabela a cópia dos textos que serão examinados adiante. Isto é, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162  Pelas especificidades tratadas no Capítulo 1, excluímos da análise as “manifestações virtuais” 
exclusivamente, tais como os “twitaços”, no Twitter, e as trocas de imagem de exibição ou de imagem de capa 
no Facebook. 
163 Essa pergunta foi formulada uma vez que, em alguns casos, a descrição do evento não era uma convocatória, 
ou estava em branco. Como analisaremos o discurso das convocatórias, precisamos excluir da análise eventos 
que não sejam convocatórias para protestos na rua. 
164 Há que se diferenciar perfil e pessoa. Em geral, um perfil na internet corresponde a uma pessoa.  
165 Para selecionar os trechos: utilizamos a seguinte metodologia. Textos em inglês, espanhol e noruguês 
organizados em outro país, foram traduzidos por meio da ferramenta GoogleTranslate. Apesar de não 
corresponder à melhor construção gramatical e sintática, a referida tradução permite a análise do sentido, que 
será utilizada neste trabalho, a partir da análise de redes. Ademais, nas convocatórias que expõem textos em 
diversas línguas, colhemos apenas o trecho em português. Todos esses aspectos foram devidamente apontados 
como observação na tabela. Ao total, foram sete convocatórias traduzidas do inglês, duas traduzidas do espanhol 
e uma do norueguês. 
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sua resposta consiste simplesmente na reprodução do conteúdo da descrição dos eventos, cujo 

interesse para esta pesquisa já foi justificado anteriormente. 

 

2.1.4. Representatividade Amostral dos Dados Coletados 

 

No que diz respeito à representatividade dos eventos coletados diante do conjunto 

de eventos e protestos no país, teceremos alguns comentários. As análises quantitativas, 

aplicadas a determinados setores ou agrupamentos de pessoas, em geral, demandam cálculos e 

filtros estatísticos para que guardem as devidas proporções com o objeto analisado e sejam 

suficientemente representativas do todo. Dessa forma, em geral, faz-se uma delimitação do 

total de pessoas ou figuras examinadas, para criar critérios estatísticos de amostragem. 

O empreendimento deste trabalho, em particular, não segue este modelo de 

amostragem quantitativa. Há no objeto estudado uma particularidade que inviabiliza a 

comparação da amostra colhida com o todo. Isso se dá uma vez que não há elementos que 

indiquem qual a quantidade de protestos realizados no país, a quantidade de eventos 

convocados para eles, nem mesmo sua dispersão geográfica e temporal. Dessa forma, far-se-

ia impossível retirar do todo desconhecido uma análise amostral ótima e representativa 

segundo critérios estatísticos. 

No entanto, e em adição, entendemos que este empreendimento nem mesmo seria 

necessário para os fins pretendidos na pesquisa, uma vez que o elemento central de análise é o 

próprio discurso. O quesito mais relevante para a compreensão da horizontalidade discursiva 

é, justamente, a própria horizontalidade semântica, entendida a partir da construção de 

conteúdo nas diferentes convocatórias. 

Para potencializar este resultado, tem-se como relevante a abrangência dos 

elementos empíricos investigados, seja em quantidade de convocatórias, seja em número de 

cidades representadas, e não apenas sua correspondente estatística. 

Não fosse isso suficiente, a amostra que utilizamos é, nada mais, nada menos, que 

todos os eventos encontrados subsistentes na internet. Estabelecidos os critérios, não 

excluímos da análise nenhum evento sequer. 

Nesse sentido, uma vez que não há parâmetros para avaliar a adequação amostral 

dos eventos na internet, os únicos aspectos que permitem entrever sua representatividade 

discursiva são (1) a suficiência dos dados para a identificação de padrões discursivos 

horizontais e (2) sua abrangência em quantidade e pluralidade territorial. O primeiro elemento 

(1), ficará claro durante a própria análise dos textos, que, como será visto, identifica diversos 
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discursos horizontais, repetidos de forma constante nas convocatórias. O segundo elemento 

(2), ficará explícito no item 2.2.1, onde serão expostos os dados colhidos em termos de 

quantidade de eventos, dispersão geográfica e número de confirmados. 

 

2.1.5. Metodologias de Análise dos Dados e do Discurso  

 

Para a análise do discurso e da abrangência dos dados, utilizaremos as seguintes 

metodologias: (1) a já mencionada análise quantitativa dos elementos colhidos nas perguntas 

1 a 6 (envolvendo o aspecto geográfico, temporal e de participação), a fim de exibir a 

abrangência dos eventos coletados; (2) a análise qualitativa do discurso das convocatórias, a 

partir da leitura integral dos 357 eventos e da identificação dos elementos discursivos 

horizontais que guardam relação com a construção de direitos políticos. Para auxiliar esta 

segunda metodologia (2), utilizaremos também, subsidiariamente, (3) a análise de redes 

aplicada ao discurso, a fim de visualizar a construção de sentido no conjunto das 

convocatórias, a partir da inter-relação entre as palavras; e (4) a análise quantitativa aplicada 

às próprias palavras, para avaliar a representatividade dos elementos encontrados na análise 

discursiva e na análise de redes em face do conjunto de convocatórias. 

A metodologia (1) será desenvolvida com base na avaliação gráfica dos dados, 

contrastando a quantidade de eventos e o tempo, a quantidade de confirmados e o tempo, 

assim como suas respectivas distribuições geográficas. Explicitaremos os dados em tabelas, 

gráficos simples e gráficos georeferenciados. Temos como objetivo esclarecer a 

representatividade e abrangência dos dados coletados, conforme adiantado. 

A metodologia (2) será desenvolvida com base na leitura integral das 

convocatórias, a partir da qual examinaremos os elementos discursivos das manifestações que 

viabilizam a compreensão das justificativas para os protestos, no que diz respeito à construção 

de direitos políticos. Para tanto, identificaremos os discursos comuns que se repetem e 

exibiremos alguns exemplos. 

Para facilitar a visualização dos elementos colhidos em (2), a metodologia (3) será 

empregada, a partir da distribuição visual das palavras segundo sua interação em rede dentro 

dos textos. Essa metodologia é moderadamente nova na análise semântica de textos, e tem 

como base, neste trabalho, a proposta de Paranyushkin166, com uma única diferença: a janela 

de palavras utilizada não foi simultaneamente de 2 e 5, mas apenas 5. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 PARANYUSHKIN, 2011. 



! 56!

Por fim, para verificar a representatividade dos elementos colhidos diante do 

conjunto de convocatórias, utilizaremos uma metodologia quantitativa aplicada às palavras 

centrais dos discursos identificados por meio de (2) e (3). 

 

2.2. Resultados 

 

2.2.1. Localização, Frequência e Participação  

 

No que diz respeito à frequência dos eventos coletados ao longo do mês de junho, 

observamos sua compatibilidade com os elementos temporais introduzidos no capítulo 

anterior. Acreditamos, inclusive, que os dados obtidos a partir das convocatórias ilustram, 

ainda mais fielmente, o número de eventos e de manifestantes nas ruas em função do tempo.  

Supomos, no entanto, que os dados coletados tenham uma leve distorção entre a 

tendência do número de confirmados e a tendência do número de protestantes nas ruas, em 

razão do fenômeno de reutilização dos eventos no Facebook. Isto é, os primeiros eventos, 

convocados para determinada data, podem ter sido reaproveitados para eventos seguintes, 

com a simples alteração do dia pelos organizadores. Isto é, ao invés de criar um novo evento 

para um novo protesto, o organizador pode apenas modificar as informações do evento criado, 

de modo que os protestos iniciais talvez estejam subvalorizados, tanto em frequência unitária 

por evento, quanto em número de confirmados. O mesmo se aplica para os eventos 

posteriores, que podem estar sobrevalorizados, pela mesma razão.  

Além disso, importante repisar que esses dados não são uma reprodução idêntica 

do número protestos ocorridos nas ruas, por serem uma amostra dos eventos criados no 

Facebook. Assim, eles podem indicar tendências e podem ser contrastados com os demais 

elementos empíricos coletados no capítulo 1. Mas o valor deve ser lido como uma fração 

representativa do total correspondente nas redes sociais. 

Copiamos abaixo a tabela que explicita esses dados, relacionando o dia do mês de 

junho ao número total de eventos e de perfis confirmados. 
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Tabela 1 – Frequência dos Eventos Coletados no Facebook e Número Total de Confirmados  

por Dia de Junho de 2013 

 

Data  
(Jun 2013) 

Nº Total 
de Eventos 

Nº Total 
de Confirmados 

13 2 2.141 
14 3 16.388 
15 1 25.976 
16 4 14.080 
17 22 67.349 
18 34 57.396 
19 15 80.419 
20 88 642.712 
21 42 173.847 
22 66 315.618 
23 19 155.303 
24 18 373.991 
25 8 76.585 
26 18 90.856 
27 7 30.775 
28 5 27.012 
29 2 5.352 
30 3 2.562 

Total 357 2.158.362 
 

À semelhança do que descrevemos no Capítulo 1, os eventos saltaram em 

quantidade e em número de confirmados no dia 17 de junho. Um dia depois, a tendência 

manteve-se estável, com um volume menor de confirmados e maior de ocorrências, indicando 

a abrangência de cidades um pouco menos populosas. Observando os eventos um a um, na 

tabela geral (em Anexo), notamos que boa parte dos eventos no exterior e dos eventos mais 

interiorizados começa a surgir neste dia 18.  

Pulando para o dia 20, nota-se, como já apontado, sua abrangência em todo o 

território nacional, envolvendo 88 localidades e 642 mil confirmados, valores relevantes, 

quando se considera que são apenas representativos do conjunto amostral coletado e 

subsistente na internet. Nos dias seguintes, há uma queda considerável no número de 

confirmados e de eventos, com influxos nos dias 22 e 26, como já sugerimos no Capítulo 1. 

Vale apontar, também, a distorção causada no número de confirmados do dia 24, pois um dos 

grandes eventos do Rio de Janeiro estiveram de pé na internet, com aproximadamente 284 mil 

confirmados.  

A tendência geral, descrita acima, pode ser observada no gráfico a seguir. 
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Em segundo lugar neste subitem, contrastamos os dados coletados com seu 

aspecto geográfico. Para facilitar a visualização e compreensão da tabela e dos gráficos, 

selecionamos apenas os eventos ocorridos no Brasil, distribuindo-os entre os estados 

brasileiros, como se observa nas página seguinte. Isso faz notar, logo à primeira vista, os 

estados onde não há nenhuma convocatória subsistente na internet  e/ou coletada: Amazonas, 

Roraima e Amapá.  

Além disso, a tabela demonstra a concentração dos atos e do número de 

confirmados na região Sudeste, em primeiro lugar, e Sul, em segundo. Uma vez que não há 

dados primários com os quais se possa comparar os resultados, podemos apenas estabelecer 

hipóteses para esta concentração de protestos e/ou convocatórias. A primeira delas seria a 

distribuição do acesso à internet, que reflete tanto no surgimento dos protestos – os quais 

estiveram vinculados às redes sociais inicialmente – e a baixa utilização das redes para 

convocar eventos nestas localidades.  
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Tabela 2 – Distribuição do Número Total de Eventos e de Confirmados por 

Estado da Federação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esse respeito, vale apontar também que, apesar de as redes sociais terem sido o 

local mais relevante para a organização dos protestos, a informação sobre os acontecimentos 

no Brasil, principalmente a ocorrência das manifestações, que já se expandiam em todo 

território, também foi veiculada por outros meios de comunicação. Isso sem dúvida provocou 

protestos em cidades e bairros menores e/ou com menos acesso à internet, ensejando 

diferentes formas de organização dos atos e das demandas. Tudo isso serve para identificar os 

limites da metodologia empreendida neste capítulo, para fins da análise do discurso das 

manifestações no Brasil em junho de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Eventos Confirmados Estado Eventos Confirmados 
AC 1 14108 PB 6 23382 
AL 2 27516 PE 8 21539 
BA 11 100544 PI 1 2023 
CE 4 23648 PR 24 97691 
DF 4 65562 RJ 20 449542 
ES 6 98327 RN 2 33842 
GO 9 25242 RO 3 6623 
MA 2 18060 RS 25 171945 
MG 50 284713 SC 25 112879 
MS 7 49471 SE 2 43380 
MT 10 37969 SP 66 371638 
PA 4 7502 TO 1 1832 
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Gráfico 1 – Distribuição do Número Total de Eventos por Estado 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição do Número Total de Confirmados por Estado 

 
Da comparação entre ambos os gráficos, é possível notar, de forma mais clara, a 

predominância dos eventos no eixo Sudeste-Sul nos resultados colhidos.  

Observa-se, também, que existe uma concentração muito grande dos atos no Rio 

de Janeiro, que se aglomeram de forma densa na capital, provocando a distinção significativa 

entre número de confirmados e número de eventos. A concentração e interiorização dos atos, 
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porém, não fica clara, pois os eventos estão agrupados por estado. Para melhor notar a 

distribuição no país, fizemos a disposição georeferenciada dos eventos, conforme a imagem a 

seguir. 

 

Imagem 1 – Dispersão Geográfica dos Eventos Colhidos dentro do Território Nacional 

 

Na imagem, é possível visualizar o grau de interiorização e concentração dos 

eventos. Nesta disposição específica dos eventos, optou-se por não atribuir tamanho distinto 

aos pontos a partir do número de confirmados uma vez que se tem como objetivo primário 

nele a visualização da dispersão dos eventos, e não de sua concentração. Como adiantado, não 

é simplesmente a partir da concentração da análise em discursos concentrados que serão 

encontrados elementos transversais, mas apenas a partir de sua análise abrangente, nas 

diversas convocatórias dispersas pelo país. 

 

2.2.2. Elementos Gerais do Discurso – Análise de Redes 
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Antes de abordarmos cada aspecto particular do discurso, da forma apontada 

acima, faremos uma visualização da estrutura geral das convocatórias a partir da análise de 

redes.  Aplicando a metodologia descrita anteriormente, que tem fundamento na associação 

semântica entre as palavras ao longo do texto, temos como resultado o grafo da folha 

seguinte. Ele é uma representação visual do texto que aponta as interconexões entre as 

palavras. Neste caso, não se trata apenas de um texto, mas de um conjunto muito extenso de 

textos, resultante da combinação das convocatórias.  

Cada vértice do grafo corresponde a uma palavra. A aresta é criada quando ocorre 

uma relação entre duas palavras, isto é, quando elas aparecem conjuntamente no texto. 

Estabelecemos para esta análise uma distância máxima de 5 palavras, dentro da qual é 

possível a criação de arestas. Ademais, fizemos com que não fosse possível a criação de 

arestas entre palavras de convocatórias distintas, pois a contagem foi interrompida a cada 

parágrafo, e as convocatórias foram organizadas em parágrafos. Dessa forma, a ocorrência 

conjunta de duas palavras numa distância de 5, provoca sua conexão na rede, desde que não 

haja, entre elas, um parágrafo. 

Além disso, para que o grafo não represente apenas os conectivos, que são os 

termos mais repetidos dentro de um texto comum, a análise de redes aplicada ao discurso 

demanda a remoção dessas palavras, que não contribuem de forma determinante para a 

construção de sentido no texto. Para tanto, faz-se uma lista de conectivos e de palavras sem 

conteúdo próprio relevante (como verbos auxiliares, pronomes pessoais, artigos, numerais, 

entre outros), que é aplicada ao texto. Na formulação dessa lista, é importante observar 

palavras que possuem significado específico no contexto examinado. A lista que utilizamos 

está disposta nos anexos deste trabalho. 

A disposição das palavras na rede depende de sua centralidade. A rede é integrada 

por uma força de “gravidade”. A força é criada justamente como vetor correspondente às 

arestas. Também, para melhor visualização, vértices com maior número de arestas - que 

possuem maior relevância na rede - foram atribuídos um tamanho proporcionalmente maior. 

As palavras, que aparecem na frente dos vértices, são maiores na proporção dos vértices, por 

terem um maior número de conexões com outras palavras. Além disso, selecionamos apenas 

as palavras com mais conexões na rede total. Os vértices menores e menos relevantes apenas 

dificultam a visualização da estrutura do discurso das convocatórias, poluindo a rede com 

muita informação. Portanto, na rede a seguir, aparecem apenas aproximadamente as duas 

centenas de palavras mais conectadas. A rede completa tem mais de 7.500 palavras. 
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As arestas também são mais espessas se forem fruto de muitas conexões repetidas 

entre os mesmos vértices. Este é o caso, por exemplo, da aresta que conecta “transporte” a 

“público”, e da aresta que liga “saúde” a “educação”. São conexões muito repetidas no texto, 

que além de provocarem maior proximidade entre os vértices, gerando sua atração, são 

evidenciadas por sua espessura. 

Por fim, para concluir essa introdução à visualização da rede, observem-se as 

diferentes cores. Tais cores derivam de grupos de palavras que possuem uma grande 

interconexão entre si. Elas constantemente aparecem em conjunto, estando associadas em 

grupos semânticos. O diferente posicionamento geográfico das cores não quer dizer que o 

vértice não esteja naquele grupo semântico de mesma cor, mas que ele também se aproxima 

de outras palavras em outros grupos, provavelmente de palavras específicas e não do grupo 

completo, localizadas em pontos distintos da rede. 

Imagem 2 – Grafo da Rede Semântica das Convocatórias Colhidas 
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Observando o conjunto das convocatórias, disposto em forma de rede, notamos 

primeiramente alguns grupos discursivos. Eles não correspondem, necessariamente, a grupos 

de pessoas ou de posicionamentos, mas, em geral de temas.  

O primeiro, em azul, no canto superior direito da rede, está associado à 

organização dos atos em sentido estrito, tratando de horário, local, trajetória, etc.  

Um segundo, em verde, amontoado principalmente no canto direito, reproduz 

algumas sugestões sobre a organização, conclama a participação, e possui palavras mais 

genéricas, como “maior”, “causa”, “brasil” e “bem”. Brasil, aliás, é o vértice mais central da 

rede. 

O conjunto em vermelho, do lado esquerdo, está associado principalmente à lista 

de demandas das convocatórias, que aparece quando os ativistas justificam o protesto em 

termos mais concretos, fazendo menção, repetidas vezes, à saúde, à educação e ao transporte 

público. É curioso que esses termos tenham uma relação interna própria no campo dos 

direitos, que será tratada en passant mais adiante. 

O grupo roxo é o que traduz principalmente a insatisfação política em sentido 

estrito. Ele faz contraposição ao estado e aos políticos, vinculando-os à corrupção e à 

violência. Ele será também melhor trabalhado adiante. 

O grupo azul claro aborda de forma mais direta a violência policial e os protestos 

em São Paulo, organizados pelo Movimento Passe Livre. Ele é o que está mais associado ao 

surgimento dos protestos, sendo comum entre as convocatórias no exterior do país e aos 

agrupamentos temáticos que pedem apoio aos atos realizados em São Paulo. 

O grupo laranja é mais transversal na rede, compondo parte do discurso genérico 

das manifestações. Ele está também vinculado à luta por direitos, cuja transversalidade é 

relevante para este trabalho. 

O grupo amarelo é o mais central da rede e talvez o mais importante para a 

pesquisa. Nele são conectados três conceitos centrais da discussão que será empreendida nos 

capítulos seguintes: as palavras “direito”, “democracia” e “lutar”. 

Não será aprofundada a leitura semântica da rede para identificar todos os 

discursos comuns. Sua leitura em elementos específicos e interconexões centrais será utilizada 

apenas subsidiariamente nos itens a seguir. Por ora, ela serve para que se tenha uma ideia das 

estruturas gerais da discurso das convocatórias, distribuídos em alguns conjuntos de temas. 
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2.2.3. Elementos Gerais do Discurso – Análise Quantitativa Geral 

 

Este ponto tem o condão apenas de esclarecer a dispersão quantitativa dos dados 

quantitativos colhidos do texto: dar um panorama geral do conjunto de repetições e do 

conjunto de inter-relações entre as palavras, frutos da tabela de repetições (disposta no 

Anexo) e da tabela de inter-relações (também no Anexo), produzida antes da exibição gráfica 

da rede. Vale lembrar também que essas tabelas não incluem os conectivos e as palavras sem 

significado relevante, excluídas conforme a lista de palavras excluídas apresentada em anexo. 

Vale mencionar também, para afastar quaisquer dúvidas, que não entendemos que 

os dados disponibilizados nas tabelas anexas possuam uma verdade objetiva do texto. Eles 

servem apenas como instrumento interpretativo para a melhor visualização dos conceitos e 

das duplas conceituais que se repetem ao longo do texto, tendo especial relevância nesta 

pesquisa em função da quantidade de eventos examinados e da magnitude do texto.  

Assim, para compreendermos o que é um número significativo de repetições e 

inter-relações, dispomos abaixo os gráficos de dispersão, com as palavras e as duplas 

semânticas repetidas no texto. 

 

Gráfico 4 –  Frequência de Repetição de Conceitos nas Convocatórias 
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Gráfico 5 - Frequência de Repetição de Duplas Semânticas nas Convocatórias 

 
 

Como fica claro, o gráfico de ambos é exponencial. 

No que diz respeito ao primeiro, 18%  dos conceitos (1385 conceitos) repete-se 5 

vezes ou mais; 3,9% (293 conceitos) repete-se 20 vezes ou mais, 1,3% (98 conceitos) repete-

se 50 vezes ou mais e apenas 0,4% (34 conceitos) aparece mais de 100 vezes nas 

convocatórias. 

Com relação ao segundo, uma quantidade ainda menor de inter-relações é 

relevante: aproximadamente 2% das inter-relações (495 duplas) possui frequência igual ou 

superior a 5 repetições, 0,6% (141 duplas) possui frequência igual ou superior a 10 repetições, 

e 0,3% (70 duplas) possui frequência igual ou superior a 15 repetições.  

Esses valores são importantes, pois viabilizam a compreensão dos dados que 

serão expostos a seguir. Desse modo, ao receber um valor de repetições de conceitos ou 

duplas, é possível compreender sua relevância no conjunto das convocatórias. 

 

2.2.4. Elementos Específicos do Discurso 

 

Aplicando-se, então, as metodologias descritas anteriormente às 357 

convocatórias, identificamos diversos lugares comuns discursivos que não se contrapõem de 

forma explícita. Eles estão apenas expostos ora em determinado conjunto, ora em outro, como 

elementos complementares que apenas não estão presentes em todos os textos 
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necessariamente. Desse modo, os discursos divergentes são minoritários e serão identificados 

ponto a ponto. 

Vale reconhecer, desde logo, que ao analisar os resultados, esperávamos encontrar 

uma maior pluralidade discursiva; isso inclusive foi elaborado como uma das três hipóteses 

específicas, na introdução. A reprodução de determinados conjuntos semânticos ficou, porém, 

muito clara a partir da leitura integral dos textos e da análise de redes aplicada ao discurso. A 

divergência não se faz presente de forma considerável no texto das convocatórias. A esse 

respeito, é possível que os eventos convocados com perspectivas divergentes à da maioria não 

tratassem dos elementos dissensuais em sua descrição, expondo apenas a pauta específica a 

ser levada às ruas. Nesse sentido, identificamos, por exemplo, um conjunto de eventos que 

tratava apenas do transporte público. Esse aspecto é bastante relevante para compreender os 

limites da unicidade discursiva que será exposta a seguir, uma vez que a divergência existente 

nas ruas, por exemplo, entre o Movimento Passe Livre e alguns setores que passaram a 

integrar as manifestações no Estado de São Paulo, pode estar ocultada da análise em razão do 

silêncio das convocatórias sobre alguns temas. 

De toda sorte, em geral, no que diz respeito aos discursos relacionados à 

construção de direitos políticos, as vozes das convocatórias foram quase que uníssonas na 

maioria dos pontos. Apontaremos os elementos identificados, primeiramente, a partir da 

leitura integral das convocatórias, expondo-os por meio de exemplos. Associaremos essas 

identificações interpretativas algumas vezes a sua localização na rede de palavras, assim 

como à métrica de sua reprodução e inter-relação ao longo das convocatórias. Os 

contraexemplos serão também descritos ponto a ponto. 

 

2.2.4.1. Apartidarismo 

 

Um dos elementos mais evidentes e recorrentes nas convocatórias é a afirmação 

do apartidarismo dos atos. Ele aparece tanto com a reprodução das palavras apartidário e 

apartidária, para caracterizar a manifestação, o movimento ou o protesto, assim como em 

frases afirmando a exclusão dos partidos políticos de sua organização e construção nas ruas. 

Como ficará claro nos elementos seguintes, a negação dos partidos é empreendida, entre 

outros, e principalmente, a partir da afirmação da identidade do povo. Seguem alguns 

exemplos dos discursos utilizados nas convocatórias: 
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“É um movimento apartidário, portanto, sem intervenções de partidos 
políticos ou autoridades políticas.”167 
“Não somos a voz de um partido e sim de um povo que está pronto 
para reivindicar seus direitos e lutar por mudanças.”168 
“NÃO É PARTIDÁRIO. Portanto pedimos aos manifestantes que não 
levem acessórios ou bandeiras que denotem vinculação partidária.”169 
“Sugerimos não levar bandeiras partidárias ou de militâncias, muitos 
manifestantes podem não aceitar.”170 
“Entendemos também que isso é do povo, então evitem material de 
partidos, etc. 
Não vamos politizar esses atos que é a vontade do povo. 
Se você faz parte de partidos ou gosta, deixe de lado ao menos nesse 
momento.”171 
 “SOMOS APARTIDÁRIOS!!! Estamos manifestando a favor do 
povo, a favor da vergonha na cara, a favor da honestidade! Bandeiras, 
cartazes de partidos políticos NÃO serão aceitos.”172 
“MUITA ATENÇÃO: Esse não é um espaço para defender ou ir 
contra partidos e políticos específicos! Nossa luta é bem clara: pela 
justiça e o bem da coletividade, independente de quem esteja no 
poder.”173 
“MOVIMENTO QUE NÃO SE FILIA A NENHUM PARTIDO 
POLÍTICO, mas buscamos ter consciência política!”174 
“Temos uma cerne apartidária, porém com intuito de unir a todos, de 
organizações, de grupos, de sincatos e partidos, para que todos possam 
ecoar a uma só voz, como CIDADÃOS.”175 
“Este é um movimento APARTIDÁRIO. Não aceitemos defesa/apoio 
de algum partido, pois sempre há segundas intenções nisso (tirar um e 
colocar outro).” 176 
“Lembrando que esta será uma manifestação APARTIDÁRIA e que 
nenhum partido poderá ser EXALTADO ou DIFAMADO.”177 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 Convocatória disponível em: <https://www.facebook.com/events/205565879595668> Acessada em: 30 nov. 
2013. 
168 Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em São Mateus do Sul, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/471866589566229 
169  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Itaberaba, BA. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/175011042675837 
170 Evento do Facebook convocado para o dia 18 de junho, em Buenos Aires, Argentina. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/190469737778780 
171  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Luziânia, GO. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/183305785168380 
172  Evento do Facebook convocado para o dia 21 de junho, em Sacramento, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/577379102312303> Acessado em: 30 nov. 2013. 
173  Evento do Facebook convocado para o dia 17 de junho, em Ponta Grossa, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/482663448482952> Acessado em: 30 nov. 2013. 
174  Evento do Facebook convocado para o dia 28 de junho, em Várzea Grande, MT. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/154555158064437> Acessado em: 30 nov. 2013. 
175  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Alta Floresta, MT. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/495233820550221> Acessado em: 30 nov. 2013. 
176  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Cascavel, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/153690324814925> Acessado em: 30 nov. 2013. 
177  Evento do Facebook convocado para o dia 18 de junho, em Diamantina, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/412828832165484> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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“Pedimos, encarecidamente, que se você é filiado, guarde sua 
bandeira para uma próxima manifestação do seu partido. Todos têm o 
direito de se expressarem, mas o foco é contra a situação atual e não a 
favor de x ou y.”178 
“O povo unido protesta SEM PARTIDO”179 
 

Os discursos contrapostos a estes não foram empreendidos de maneira explícita, 

estando albergados, por exemplo, no reconhecimento da estrutura partidária, em poucas 

convocatórias, e na recomendação de que não fossem levadas bandeiras em razão do 

posicionamento predominante de que os atos eram apartidários (há um exemplo acima). 

Da leitura da maioria das frases, que representam este posicionamento 

predominante, compreendemos algumas justificativas, que seguem determinados caminhos e 

separadas adiante em três para facilitar a compreensão.  

Uma primeira leitura, que é a mais comum e recorrente, basicamente diferencia 

em polos antagônicos “partidos” e “povo”. Há no embate político empreendido nas ruas sobre 

as instituições brasileiras, a noção de que os partidos não representam o povo. A principal 

derivação da não aceitação dos partidos como componentes da mudança do país é a que 

estabelece responsabilidade a estes mesmos partidos pelo atual contexto institucional, social e 

político brasileiro. Além disso, tal percepção está profundamente associada àquilo que 

trataremos adiante a respeito da existência de uma vontade do povo objetiva, única e externa à 

disputa política entre os partidos.  

A segunda justificativa é de que a inserção dos partidos na manifestação 

confundiria as demandas levantadas pelo povo com a disputa eleitoral entre legendas e figuras 

políticas específicas. Isto pode ser compreendido de duas formas. A primeira, de que a disputa 

eleitoral por conteúdo político não faz diferença diante das demandas do povo, uma vez que 

elas nunca foram levadas a sério por seus representantes. A segunda, não integralmente 

excludente, é de que a proposta de mudança é mais profunda nas instituições, e não apenas de 

modificação dos governantes por políticos de outras legendas. 

Uma terceira versão de justificativa para o elemento apartidário das manifestações 

associa partidos a políticos, e políticos a corrupção. Esta última será melhor trabalhada num 

ponto específico, mas não poderia faltar neste quesito inicial. O distanciamento da vontade 

objetiva do povo seria também concretizado por meio da corrupção. 
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178  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Cajazeiras, PB. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/381973715241738> Acessado em: 30 nov. 2013. 
179  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Zurique, Suíça. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/680415515306917> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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Para se ter uma ideia, observando-se em conjunto os conceitos: apartidário, 

apartidária, apartidários, apartidárias e apartidarismo, há um total de 62 repetições ao longo 

das convocatórias. 

Importante salientar que, apesar de ser um dos pressupostos dos atos, mais 

repetidos, o apartidarismo não é tomado como meta. Ele compõe apenas um pressuposto dos 

protestos. Os objetivos e os sentidos mais profundos serão percebidos em outros elementos. 

 

2.2.4.2. Os protestos são pacíficos 

 

Um segundo aspecto recorrente na justificação dos atos é o de sua pacificidade. 

“Os atos são pacíficos”. O discurso de mudança social por meio da participação pacífica do 

povo nas ruas é explícito nas convocatórias, e transversal em todas as que tratam do tema. Em 

nenhum momento houve defesa das estratégias de enfrentamento praticadas por alguns grupos 

nas ruas, tais como os black blocks. 

São exemplos deste discurso: 

“Lembrando que esse Movimento tem caráter horizontal é 
completamente APARTIDÁRIO e ocorrerá de forma PACÍFICA!”180 
“Vamos parar as ruas sim, mas de forma pacífica! Vistam suas 
camisas brancas, peguem seus cartazes e suas flores e vamos lutar 
pelos nossos direitos!”181 
“QUALQUER FORMA DE VIOLÊNCIA ESTÁ FORA DOS 
NOSSOS PRECEITOS.”182 
“VAMOS LUTAR VAMOS PRA RUA, NÃO SOMOS 
BADERNEIROS SOMOS PESSOAS -QUE QUEREM SER 
OUVIDAS.”183 
“SEM VANDALISMO, POIS SÓ QUEREMOS APOIAR OS 
MOVIMENTOS, DE BADERNA JÁ BASTA NOSSO 
GOVERNO!”184 
“DEIXO BEM CLARO QUE SERÃO PROIBIDAS BANDEIRA DE 
QUALQUER PARTIDO POLÍTICO, PARA EVITAR QUALQUER 
CONFLITO E NÃO FUGIR DO PROPÓSITO.  AFINAL ESTA 
MANIFESTAÇÃO É PACÍFICA ACIMA DE TUDO.”185 
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180   Evento do Facebook convocado para o dia 21 de junho, em Mundo Novo, MS. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/1389964634548534> Acessado em: 30 nov. 2013. 
181  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Brasília, DF. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/189738544519273> Acessado em: 30 nov. 2013. 
182 Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em College Station, Estados Unidos. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/211334359014651> Acessado em: 30 nov. 2013. 
183  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Caruaru, PE. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/485947231481390> Acessado em: 30 nov. 2013. 
184  Evento do Facebook convocado para o dia 17 de junho, em Vitória, ES . Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/264821596991034> Acessado em: 30 nov. 2013. 
185  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Itabirito, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/533940266668978> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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“Lembrando que a manifestação é PACÍFICA E APARTIDÁRIA!”186 
 

Somando as palavras com o termo “pacific” (pacífica, pacíficas, pacífico, 

pacíficos, pacifica, pacificamente, pacificidade, pacifico, pacifista e pacifistas), há um total de 

143 repetições ao longo do texto. O substantivo “paz” é repetido 33 vezes. A palavra 

“vandalismo”, sempre associada a uma conotação negativa, é repetida também 45 vezes. 

No que diz respeito às inter-relações, a dupla “manifestação pacífica” é a 8a mais 

repetida nas convocatórias (42 vezes). 

 

 

2.2.4.3. Povo 

 

Um terceiro elemento discursivo, que é horizontalmente reproduzido nas 

convocatórias, identifica os manifestantes como o “povo”. Os ativistas fazem sua 

autoproclamação enquanto “povo brasileiro”, soberano e unido em torno de uma única causa. 

Quando não se identificam em primeira pessoa, atribuem ao povo a construção dos protestos, 

e convidam os demais para dar seu apoio. 

A união do povo em torno de um projeto único é referida constantemente nas 

convocatórias. Ele é tido como um só, brasileiro, que possui as mesmas demandas nas ruas.  

Existe a pretensão de identificar uma unidade na voz do povo: os protestos são um 

momento de unificar aquilo que se tem de comum. O conteúdo unitário resultante acaba 

sendo nada mais que o óbvio, a “verdadeira vontade objetiva” que não estava sendo 

considerada pelos representantes e pelas instituições. 

São exemplos desse discurso: 

 “Somos um só e vamos fazer a revolução!”187 
“Chegou a hora do povo de Vitória sair as ruas novamente!”188 
 “Somos um movimento do povo, APARTIDÁRIO!”189 
“NOSSA MANIFESTAÇÃO NÃO TEM NENHUM VÍNCULO 
COM NENHUM PARTIDO POLÍTICO, AQUELE QUE TENTAR 
EM CIMA DE NÓS SE PROMOVER POLITICAMENTE SERÁ 
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186  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Colônia, Alemanha. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/184344641730480> Acessado em: 30 nov. 2013. 
187  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Stuttgat, Alemanha. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/141672629363031> Acessado em: 30 nov. 2013. 
188 Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Pomerode, SC. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/281495258663821> Acessado em: 30 nov. 2013. 
189 Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Conselheiro Lafayete, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/574438859266939> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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REPRIMIDO. SOMOS O POVO, REPRESENTAMOS A REVOLTA 
DO POVO E MAIS NINGUÉM.”190 
“Vamos mostrar que estamos de olho e que, enquanto povo, somos os 
soberanos desta nação!”191 
“Vamos unir nossas forças, nossas vozes com o resto do país, numa 
busca só, A ÚNICA COR A SER DEFENDIDA É A DA 
BANDEIRA DO BRASIL!!! SE VOCÊ AMA O BRASIL , JUNTE-
SE A NÓS.”192 

 

O conceito “povo é o 9º conceito mais repetido no conjunto das convocatórias, 

com impressionantes 194 repetições. Como pode ser visto a partir da lista de conceitos (em 

Anexo), “povo” está atrás apenas de “brasil”, “nosso”, “transporte”, “público”, 

“manifestação”, “cidade” e “praça”. 

Em termos de associação, a palavra que mais se associa a “povo” é “brasileiro”. 

Eles foram o 17o conjunto relacional mais repetido em todas as convocatórias (28 repetições). 

A segunda palavra mais associada a povo é “unido”, repetida 10 vezes em conjunto e nessa 

ordem. A quinta palavra mais associada a povo é “nação”, repetida 5 vezes. 

 

2.2.4.4. Oposição entre Povo, Estado, Partidos e Políticos 

 

Como adiantado no item sobre os partidos, a identidade do povo é concretizada 

em oposição ao Estado, aos partidos e aos políticos. Isso fica claro a partir dos exemplos 

concretos, colhidos a seguir: 

“Esse evento não é partidário, foi criado pelo POVO! Pela vontade de 
MUDANÇA!”193 
“O país é nosso, não DELES!”194 
“Quando o povo acorda, os políticos não dormem mais!”195 
“O povo não deve temer seu governo, é o governo que deve temer seu 
povo!”196 
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190  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Nova Serrana, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/433994963375305> Acessado em: 30 nov. 2013. 
191  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Corbélia, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/578790758827119> Acessado em: 30 nov. 2013. 
192  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Brodowski, SP. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/666648686683760> Acessado em: 30 nov. 2013. 
193  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Tibagi, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/260719374067549> Acessado em: 30 nov. 2013. 
194 Evento do Facebook convocado para o dia 23 de junho, em Karlsruhe, Alemanha. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/193499234142111> Acessado em: 30 nov. 2013. 
195  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Monte Azul, BA. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/152561194928793> Acessado em: 30 nov. 2013. 
196  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Cruzeiro, SP. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/534771869904581> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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“Eles se acham donos de tudo, donos do Brasil, Estado, donos da 
Nação só tenho algo a dizer: NUNCA SERÃO! NUNCA SERÃO!”197 
“NÃO VAMOS REPRESENTAR PARTIDO NENHUM, NOSSO 
PARTIDO É O POVO.”198 
 

Pelo que se pode observar da construção da ideia de povo nas convocatórias, ela 

aponta para uma profunda crise de representatividade. O discurso horizontalmente 

reproduzido nos eventos é de que o povo brasileiro não é representado pelo Estado, pelos 

políticos e pelos partidos. Suas identidades não são apenas distintas e inconfundíveis, mas 

estão em campos opostos; a unidade do povo é afirmada em oposição às demais. 

Isso nos permite entrever um curioso elemento performativo do discurso de 

unidade. Pelo que se pôde perceber, as convocatórias constroem, horizontalmente, uma 

unidade em torno do próprio discurso de unidade. Só que esta auto-referência constitutiva não 

se extingue em si mesma, uma vez que o discurso de unidade é atribuído ao “povo brasileiro”. 

A unidade de propostas e projetos que serve como justificativa para convocar as pessoas para 

as ruas é a mesma que identifica estas pessoas com o povo, e as contrapõem ao Estado, aos 

políticos e aos partidos. Isto é, a unidade discursiva é performática, expondo uma insatisfação 

transversal dos ativistas diante da estrutura política brasileira.  

Esta observação da formação da identidade é profundamente interpretativa, 

vinculada à conotação que é dada a cada uma das palavras e sua relação. Como são 

construídas em frases de oposição, a inter-relação entre os conceitos não é explícita na tabela 

de duplas. 

 

2.2.4.5. Nacionalismo 

 

O elemento nacionalista das convocatórias também chama atenção. Ao criar um 

ente discursivo unitário e de comum acordo, as convocatórias associam-no à nação. É a nação 

brasileira que permite a existência dessa unidade, de um povo com interesses comuns a serem 

manifestados nas ruas. O ente soberano, em termos de construção institucional, é o Estado-

Nação. 

Não é por menos que o termo “Brasil” constitui a maior autoridade (authority) na 

rede semântica das convocatórias. O alvo das críticas, o Estado, assim como seu emissor, o 
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197  Evento do Facebook convocado para o dia 17 de junho, em Brasília, DF. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/497390663650161> Acessado em: 30 nov. 2013. 
198  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Caruaru, PE. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/485947231481390> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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povo, estão associados ao Brasil. Os elementos simbólicos e linguísticos do país são 

utilizados para afirmar a identidade dos manifestantes, como, por exemplo, o hino nacional e 

a bandeira.  

Nesse sentido, vale a pena observar o discurso repetido nas convocatórias: 

“LUTAMOS POR UMA CAUSA MAIOR! LUTAMOS PELA 
PÁTRIA!”199 
 “Somos todos brasileiros. Um povo unido jamais será vencido!”200 
“FINALIZAREMOS A PASSEATA COM O HINO NACIONAL!”201 
 “O que vamos cantar? A princípio ficou definido que iremos cantar o 
HINO NACIONAL na saída na passeata, depois teremos os líderes 
puxando cantos e gritos.”202 

 

O conceito “brasil” é o mais recorrente em todas as convocatórias. Possui 356 

repetições. Na mesma linha semântica que associa ao ideário nacional, estão as palavras: 

“brasileiros”, repetida 111 vezes; “brasileiras” - 20 vezes; “brasileiro” - 54 vezes; “brasileira” 

– 31 vezes; “nação” – 19 vezes; “nacional” – 82 vezes; “hino” – 11 vezes e “bandeira(s)” – 82 

vezes. 

 

2.2.4.6. Nacionalismo fora do Estado: a “Democracia Sem Fronteiras” 

 

Este elemento linguístico aparece lateralmente em um conjunto específico de 

convocatórias. Os protestos no exterior tinham, em sua grande maioria, o lema “democracia 

sem fronteiras”, que era utilizado para justificar a participação dos brasileiros e de alguns 

estrangeiros nos protestos sobre o Brasil. À primeira vista, eles parecem contraditar o 

elemento nacionalista que se consumava nas convocatórias dentro do território nacional, 

porém, o discurso nacionalista não está desassociado da “democracia sem fronteiras”.  

Como se pode observar, tal lema é utilizado exclusivamente para legitimar a 

relevância dos protestos no exterior: a causa no Brasil é relevante e ganhará visibilidade se 

exposta no mundo inteiro. Porém a unidade do povo e a limitação nacional dos problemas e 

das soluções continua se repetindo. A diferença discursiva principal é de que o povo não é 

tratado em primeira pessoa, como já adiantado anteriormente, mas ele é mencionado como 
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199  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Palotina, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/412047278913315> Acessado em: 30 nov. 2013. 
200  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Apucarana, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/542759505770879> Acessado em: 30 nov. 2013. 
201 Evento do Facebook convocado para o dia 17 de junho, em União da Vitória, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/547599205304653> Acessado em: 30 nov. 2013. 
202 Evento do Facebook convocado para o dia 19 de junho, em Patos de Minas, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/407292629383574> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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“nosso povo”. Os brasileiros no exterior se vêem no dever de atuar pelo seu povo, brasileiro, 

que está nas ruas protestando por uma única causa. Os brasileiros, mesmo que longe de seu 

país, continuam sendo cidadãos e defendem a democracia no Brasil. Dessa forma, não é a 

democracia que não tem fronteiras, mas o exercício do próprio nacionalismo. 

São exemplos do discurso sobre esse tema: 

 “A democracia real nunca vai ter fronteiras. Que criamos , e é por 
isso que estamos nos movendo . Apesar de estar longe do Brasil , 
estamos conscientes do nosso papel na mudança social e política que 
queremos ver em nosso país.”203 

 

 A dupla “democracia” e “fronteiras” aparece 16 vezes nas convocatórias. A 

palavras democracia sozinha tem 52 repetições. 

 

2.2.4.7. Uma Proposta de Bem Comum 

 

Conforme adiantado a partir da descrição do elemento “povo”, existe a pretensão 

de defesa de um bem comum. A noção de consenso em torno das pautas é patente. Como 

veremos, a participação para a construção das pautas do próprio movimento de junho se dá 

como elemento não excludente; uma pauta a mais sempre soma à percepção do bem comum 

pleiteado nas ruas.  Repetem-se termos genéricos como “país melhor”, “Brasil melhor”, 

“mundo melhor”. Conforme veremos, o discurso de luta por direitos vem também para 

suplantar ainda mais fortemente tal unidade de demandas. 

Para observar esta tendência, seguem alguns trechos das convocatórias: 

“O evento é definitivamente APARTIDÁRIO e sem líderes. 
Busquemos sempre o consenso!” 
“Lutamos por um Brasil melhor e por um futuro ao qual possamos nos 
orgulhar!”204 
“NÃO ESTAMOS AQUI PARA FALAR QUEM ESTÁ CERTO OU 
QUEM ESTÁ ERRADO. ESTAMOS AQUI PARA NOS 
UNIRMOS! POIS O ERRADO TODOS JÁ SABEM QUEM SÃO.. 
AQUELES QUE NOS GOVERNAM...”205 
“Esse é um ato pacifico, puxado pelo povo, do povo, para o povo! Se 
há alguém do povo que queira se manifestar, se junte e some forças, 
agora não é momento para criticas, estamos em luta, por um mundo 
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203  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Cabedelo, PB. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/202433683240284> Acessado em: 30 nov. 2013. 
204  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Bruxelas, Bélgica. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/594266403939531> Acessado em: 30 nov. 2013. 
205  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Itamaraju, BA. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/408130492633628> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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melhor, então, enquanto cidadão, quem não puder contribuir, não 
atrapalhe.”206 
 

Esse elemento de unidade, porém, apesar de majoritário, encontra um contraponto 

discursivo relevante na convocação de assembleias e reuniões. Isso será examinado a seguir. 

O verbo “unir” é repetido impressionantes 38 vezes ao longo do texto. Em sentido 

semelhante, “unido(s)” aparece 22 vezes, ao lado de: “união”, 10 repetições e “único/a(s)” – 

23. 

Os conceitos “bem”, com 79 repetições (53ª conceito mais repetido) e “melhor”, 

com 98 repetições (35º conceito mais repetido), também somam a esta percepção. Note-se que 

a palavra que mais aparece depois de “brasil” é o verbo “acordou” (19 vezes) e o adjetivo 

“melhor” (18 vezes). A dupla “país melhor” também é recorrente de palavras (55ª dupla de 

todas as convocatórias), repetida 16 vezes. 

 

2.2.4.8. Assembleias e Reuniões 

Um elemento que parece estar contraposto à proposta de discurso unitário, mas 

que não o faz de forma explícita, é a realização de assembleias para discussão e decisão das 

pautas. A transversalidade da organização das assembleias é superior à que esperávamos a 

princípio, quando levantamos esta hipótese a partir de Castells. De fato, houve iniciativas de 

ocupação do espaço público em todo o país, para a criação de um local deliberativo aberto e 

conectado com as demandas das ruas. A hipótese lançada a partir da observação de Castells 

confirma-se, portanto; ela esteve presente nas manifestações de junho. Porém, as assembleias 

não constituíram o cerne do movimento de ocupação; não tiveram a mesma importância 

organizativa, por exemplo, se comparada ao movimento dos Indignados, na Espanha. Como a 

ocupação do espaço público brasileiro foi momentânea, diferentemente do que ocorrera na 

Espanha, as assembleias foram convocadas para momentos distintos dos atos, não guardando, 

com eles, uma relação de implicação imediata. 

Em geral, a formação de assembleias demonstra um enfoque um pouco maior na 

divergência e na contraposição de argumentos. Num contexto em que o argumento de unidade 

e trivialidade das demandas é forte, as assembleias perdem um pouco de relevância 

transversal, mas continuam presentes em algumas localidades e com alguns participantes. 

Pode-se entrever, pois, dessa interação, que há duas tendências distintas a respeito 

da construção plural de conteúdos. A primeira delas, explorada a fundo anteriormente, é a de 
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206  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Guaratuba, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/425767674187749> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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unidade de demandas e posicionamentos políticos em sentido amplo; a segunda, de 

necessidade de debate e construção de pautas.  

O convite para participação dos manifestantes, no tocante à pauta, segue também 

a mesma divisão. Por vezes, ele é entendido como um convite para complementar as 

demandas, de forma não excludente; como se, por ser o povo que está protestando contra o 

Estado e os políticos, não houvesse divergência. São exemplos de convocatórias com este 

discurso: 

“Leve seu cartaz ou faixa reivindicando pelo que você acredita que 
deve mudar ou melhorar em LAGOA DA PRATA, MINAS E 
BRASIL.”207 
 

Outras vezes, ele é feito realmente para a construção de assembleias e reuniões 

virtuais ou presenciais. Esse é o caso do discurso reproduzido nos exemplos a seguir: 

“O movimento está sendo construído coletivamente, por isso, todas as 
decisões que serão postadas abaixo foram tomadas a partir de 
votações. Sabemos que foi tudo muito corrido, mas tentamos 
organizar de forma mais horizontal possível, para que todos tivessem 
voz e que nenhuma decisão fosse tomada de forma ditatorial.” 208 
 

Não encontramos uma forma direta de auferir a transversalidade de cada uma das 

tendências discursivas sobre o discurso de participação na construção das pautas (assembleias, 

reuniões, etc), pois seu conteúdo não está matricialmente vinculado a um conjunto específico 

de palavras, de modo que para avaliar a prevalência de uma ou outra corrente seria necessária 

o uma análise integral dos textos, realizada de forma direcionada com este enfoque. Como já 

sugerimos anteriormente, podemos expandir esta análise posteriormente. Mas, a princípio, 

pelos elementos colhidos a seguir, entendemos que a perspectiva que dá prevalência aos 

espaços deliberativos entre os manifestantes é minoritária. Observe-se que o conceito 

“assembleia”, cujo conteúdo de construção é mais amplo, é repetido 15 vezes nas 

convocatórias. A palavra “reunião” é mais recorrente, com 38 repetições, possuindo também 

um conteúdo não necessariamente deliberativo em termos de pauta. Reuniões foram 

convocadas, diversas vezes, com caráter mais profundamente organizativo. 

 

2.2.4.9. A Luta por Direitos 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
207 Evento do Facebook convocado para o dia 21 de junho, em Lagoa da Prata, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/179246565575374> Acessado em: 30 nov. 2013. 
208 Evento do Facebook convocado para o dia 17 de junho, em Campos dos Goytacazes, RJ. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/678399198844333> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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O elemento discursivo transversal sobre a luta por direitos, é, talvez, o mais 

relevante para este trabalho. Identificamos uma horizontalidade impressionante do discurso a 

seu respeito. As manifestações nas ruas estão expostas como uma luta por direitos, de diversas 

matizes. O léxico dos direitos está associado, em rede, a palavras como lutar, luta, mudança.  

Também, combinado com os demais elementos introduzidos neste capítulo, o 

direito surge como semântica do consenso, que reforça a unidade de demandas. Segundo tal 

semântica, lutar por direitos não é nada mais do que defender aquilo que todos devem estar de 

acordo. O povo brasileiro, em sua “vontade imanente”, é possuidor desses direitos; eles já 

existem (em sentido normativo), e devem ser aplicados na prática. Seu conteúdo não é 

cambiável através disputa política, mas sua efetividade pode ser alterada. As convocatórias 

reforçam a ideia de que o conteúdo dos direitos é consensual; o que muda é sua concretude.  

Além disso, lutar por direitos não é entendido apenas como objetivo unânime das 

manifestações, mas como dever republicano. Isso será retomado adiante, mas merece este 

apontamento inicial. O cidadão, tido como detentor dos direitos, tem o dever de lutar por eles; 

trata-se de um instrumento democrático indispensável. 

São exemplos do discurso sobre a luta por direitos: 

“CONVOQUE TODOS. OS AMIGOS, OS CONHECIDOS, OS 
PAIS, OS AVÓS E QUEM MAIS QUEIRA PARTICIPAR DESSA 
IMPORTANTE FERRAMENTA DEMOCRÁTICA, A LUTA 
PELOS DIREITOS.”209 
“Não, não se trata mais de 20 centavos, SE TRATA DE DIREITOS! 
Direito de ir-e-vir, de se manifestar, à educação, saúde, etc.”210 
“FAÇA SUA PARTE COMO CIDADÃO, SE MANIFESTE, 
CONVIDE SEUS AMIGOS E VENHA PRA RUA COM A GENTE 
LUTAR PELOS SEUS DIREITOS!!!”211 
“Façam cartazes criativos! Levem seu protesto coletivo! Levem sua 
voz ativa! E sua garganta e mente prontas para lutar pelos nossos 
direitos!”212 
“VAMOS ATRÁS DE NOSSOS DIREITOS PARA UMA VIDA 
MELHOR”213 
“Lutar por direitos nunca foi crime, se eles não sabem o que é justiça, 
NÓS VAMOS MOSTRAR!”214 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Monte Azul, BA. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/152561194928793> Acessado em: 30 nov. 2013. 
210  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Torino, Itália. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/217976298349672> Acessado em: 30 nov. 2013. 
211  Evento do Facebook convocado para o dia 23 de junho, em Milão, Itália. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/142032179324313> Acessado em: 30 nov. 2013. 
212  Evento do Facebook convocado para o dia 18 de junho, em Barcelona, Espanha. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/198512276973297> Acessado em: 30 nov. 2013. 
213  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Colatina, ES. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/451265404970137> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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“Nao sao mais 20 centavos. Sao nossos direitos. Sao TODOS os 
direitos. Eh contra a violencia, contra a repressao, contra a corrupcao, 
contra o sucateamento e o pessimo estado de todos os servicos e 
infraestruturas publicas, enquanto gastamos 30 bilhoes de dolares com 
dios eventos esportivos, a Copa de 2014 e as Olimpiadas. “215 
“Apenas reivindicarmos um direito de todos. Somos brasileiros unidos 
lutando lado a lado por um ideal em comum.”216 

 

O conceito “direitos” é um dos mais recorrentes em todas as convocatórias, com 

119 repetições (27º conceito mais repetido). O termo “direito” possui também um valor 

bastante alto, 80 repetições. 

Os conjuntos relacionais formados a partir dessas palavras são ainda mais 

significativos na tabela.  A dupla “nosso direito” é o 22º conjunto relacional mais recorrente, 

com 25 repetições. O conjunto “lutar direitos” é o 37º de toda a lista, com 19 repetições, 

assemelhando à dupla “lutando direitos”, que ocupa a 52ª colocação, adicionando outras 16 

repetições ao mesmo núcleo semântico. 

 

2.2.4.10. Direitos Sociais 

 

Em decorrência do léxico sobre direitos aplicado às manifestações, dividimos seu 

conteúdo principalmente em dois: direitos sociais e liberdades políticas. 

Os direitos sociais são geralmente introduzidos de forma indireta. Não se fala tão 

enfaticamente em direito à saúde, à educação e ao transporte público (entendido aqui como 

futuro direito social, que deve ser inserido na Constituição Federal nos próximos anos). Fala-

se em um sentido menos jurídico e mais político de tais direitos, em discursos como: 

melhoras na saúde, na educação, no transporte público, etc. 

Não damos destaque aos demais direitos sociais por causa, exatamente, da 

centralidade discursiva desses três, que são repetidos à exaustão nas convocatórias. 

Geralmente, as demandas concretas repetem a dupla de palavras: “saúde e 

educação”. Isso fica muito evidente na rede exposta anteriormente. Se observamos o grupo 

em vermelho, do lado esquerdo da rede, que representa uma parte considerável das demandas 

concretas dos protestos, notamos que saúde e educação estão muito próximos e fortemente 
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214  Evento do Facebook convocado para o dia 17 de junho, em Brasília, DF. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/497390663650161> Acessado em: 30 nov. 2013. 
215  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Trondheim, Noruega. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/656278384386690> Acessado em: 30 nov. 2013. 
216  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Apucarana, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/542759505770879> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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interligados. A dupla “saúde educação” é a 6ª mais frequente, com 46 repetições; “educação 

saúde” vem em 13º com outras 30 repetições. 

A concretização de direitos sociais é uma demanda das convocatórias, direcionada 

ao Estado; em particular, aos poderes políticos. Não é nosso objetivo neste trabalho avaliar a 

discussão sobre direitos sociais, mas fica a sugestão para uma avaliação posterior, sobre a 

compreensão de tais direitos entre constitucionalismo e democracia a partir dos protestos. O 

que podemos adiantar, por ora, é que a demanda por saúde, educação e transporte é tida como 

consensual. Ela possui forte horizontalidade nas convocatórias, estando presente diversas 

vezes na justificação dos protestos e na explicitação de suas pautas. 

Além disso, há que se falar, também, na especificidade da questão do transporte. 

O discurso a seu respeito assume uma feição diferente daquele sobre saúde e educação por 

possuir um maior desenvolvimento semântico, discursivo, propositivo. Em geral, saúde e 

educação são empregados como conceitos abertos, demandas mais abstratas, que se encerram 

em si mesmas. Transporte, de seu lado, é o tema específico e central de diversas descrições de 

eventos, desenvolvido através da análise contextual e da construção de propostas específicas. 

São exemplos do discurso produzido nas convocatórias a respeito dos direitos 

sociais: 

“Chegou a vez de Arcoverde, vamos pra rua reivindicar nossos 
direitos, nossa saúde pública que está a míngua, transporte público 
decadente, concursos públicos que não temos, desvio de verba 
publica, reformas de prédios públicos que continuam sem 
funcionamento.”217 
 

O conceito “transporte” é, aliás, o 3º conceito mais repetido de toda a rede, atrás 

apenas de “brasil” e “nosso”, com 221 repetições. “Educação” é o 20º conceito mais repetido, 

141 vezes, e “saúde” o 14º conceito mais repetido, 156 vezes. 

 

2.2.4.11. Liberdade de Expressão e de Manifestação 

 

O segundo elemento decorrente da luta por direitos, que também é repetido à 

exaustão nas convocatórias, está associado à liberdade de expressão e de manifestação. 

Dois aspectos auxiliam sua compreensão: em primeiro lugar, um caráter negativo 

da liberdade de expressão, associado mais diretamente à atuação da polícia, e a consequente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Arcoverde, PE. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/633454873351193> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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repressão dos protestos; em segundo lugar, um caráter positivo e político, associado à 

representatividade. 

Para não ficar numa descrição abstrata desses dois sentidos, seguem abaixo 

diversos exemplos da utilização do léxico supramencionado: 

 “Agora, em resposta a tais atos inescrupulosos e outros tantos já 
presenciados em nosso país, estamos lutando pelo direito de voz, pelo 
direito de sermos ouvidos, de reclamar, de exercer de fato a 
democracia, nossos direitos civis e nossa liberdade de expressão.”218 
“Estao tentando criminalizar o nosso direito de se manifestar!!”219 
“Eles querem nos calar, nos separar, nos enfraquecer. Mas nós não 
deixaremos! Ninguém vai nos deter em nosso direito de nos 
manifestar!”220 
“Junte-se a esse protesto, façamos com que nossa voz seja ouvida, 
temos motivos de sobra para protestar, não é por 0,20 centavos, não é 
só pelo transporte publico, é muita maior do que isso, é por uma 
política dominada por corruptos, é pelo descaso com a saúde e 
educação, é pela violência e abuso de poder, é pela liberdade de todos 
vivermos numa democracia de verdade, não numa ditadura 
camuflada!”221 
“Já cansamos de ser tratados com indiferença, por um governo que faz 
as pessoas pensarem que tem que aceitar tudo, sem poder ao menos 
reivindicar os seus direitos como cidadão.”222 
“A luta já está travada a nível nacional e nós aqui temos mais do que o 
dever de engrossá-la, e ela é por nossos direitos garantidos 
constitucionalmente, por democracia e pela liberdade de protestar!” 223 
“O movimento agora já não é mais só por passe livre. Agora é por um 
País livre. Por uma nação que tenha o direito de ocupar as ruas 
reivindicando um futuro melhor.”224 
 

A interpretação desse discurso é também central para esta pesquisa, pois eles está 

associado diretamente à demanda por direitos políticos. A liberdade de expressão, num 

primeiro momento, associa-se ao exercício do direito de ocupar as ruas e protestar, sem 

repressão. Esse primeiro sentido discursivo das manifestações tem relação com o discurso 

também presente de não-criminalização dos movimentos sociais. Protestar e participar da 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Bruxelas, Bélgica. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/594266403939531> Acessado em: 30 nov. 2013. 
219 Evento do Facebook convocado para o dia 18 de junho, em Copenhague, Dinamarca. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/550089681704120> Acessado em: 30 nov. 2013. 
220  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Luziânia, GO. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/183305785168380 
221 Evento do Facebook convocado para o dia 17 de junho, em Poços de Caldas, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/647355245292504> Acessado em: 30 nov. 2013. 
222  Evento do Facebook convocado para o dia 18 de junho, em Muriaé, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/172251042954375> Acessado em: 30 nov. 2013. 
223  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Santarém, PA. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/134194903453455> Acessado em: 30 nov. 2013. 
224 Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em São Francisco do Sul, SC. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/402047216580349> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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construção das decisões nas ruas é tido como um direito, que merece proteção, não podendo 

ser desrespeitado pela Polícia Militar. 

Um segundo aspecto relacionado ao exercício da liberdade de expressão é seu 

sentido positivo. Ter a liberdade de protestar não é suficiente; é preciso que a expressão nas 

ruas seja levada em conta pelo Estado. Isto é, como retomaremos num ponto específico, os 

ativistas querem ser ouvidos. Exploraremos esse aspecto num ponto específico, mas é 

importante notar que ele está associado a um direito. Trata-se de uma derivação da luta por 

direitos, que está profundamente entrelaçada com a própria democracia. 

Na tabela de inter-relações, “liberdade expressão” são a 21ª dupla mais 

importante, aparecendo 25 vezes.  

 

2.2.4.12. Corrupção 

 

O discurso contra a corrupção também está presente em uma ampla gama de 

convocatórias. Ele não se dissocia dos demais pontos, introduzidos acima, e tem ligação direta 

e generalizada com os políticos. 

A insatisfação do “povo” com a representação política é bastante presente, e faz 

desprender o locutor “povo”, do interlocutor, “políticos”. São exemplos do discurso sobre a 

corrupção: 

 “Há tempos o nosso Estado nossa CIDADE sofre nas mãos de 
políticos corruptos, que pensam apenas em seu benefício.”225 
“Preparem suas bandeiras, crie faixas, cartazes, PROTESTE! Venha 
conosco fazer parte do movimento nacional contra a corrupção! 
Muriaé vai às ruas!”226 
“Não é uma luta só para reivindicar 0,20 centavos e sim por um pais 
livre de toda essa corrupção, um país com direito a educação, saúde e 
qualidade de vida!”227 
“Protestar é preciso! BASTA! Basta à toda essa corrupção que 
vivemos no país, basta à essa saúde PRECÁRIA, à essa educação 
MEDÍOCRE! BASTA! BASTA À TUDO! 
PORQUE TODO PODER EMANA DO POVO!”228 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 Evento do Facebook convocado para o dia 23 de junho, em São Miguel do Oeste, SC. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/410365239077100> Acessado em: 30 nov. 2013. 
226  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Muriaé, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/545923288797293> Acessado em: 30 nov. 2013. 
227  Evento do Facebook convocado para o dia 24 de junho, em Rio Pardo, RS. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/533087206726523> Acessado em: 30 nov. 2013. 
228  Evento do Facebook convocado para o dia 21 de junho, em Mundo Novo, MS. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/1389964634548534> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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“O POVO ACORDOU, O POVO DECIDIU, OU PARA A 
ROBALHEIRA OU PARAMOS O BRASIL!”229 

 
O conceito “corrupção é o 26º mais repetido no texto (120 vezes), possuindo uma 

frequência relativa de 0,337, se comparado ao conceito mais repetido nas convocatórias que é 

Brasil. Ele está mais associado aos termos “violência”, “política”, “chega” e “fim”. 

 

2.2.4.13. Repressão Policial 

 

Outro discurso recorrente nas convocatórias diz respeito à repressão policial. 

Conforme adiantamos no Capítulo 1, este foi o principal catalisador do surgimento dos 

protestos. Como adiantamos anteriormente, há uma co-implicação entre esse discurso e o 

descontentamento político. A polícia, como braço do Estado, fica associada às instituições 

políticas. 

 “Vamos dar um basta a essa repressão, a essa "democracia" na qual 
não podemos expressar com liberdade o que nos incomoda. Vamos 
mostrar que juntos podemos gritar para o Brasil nossa insatisfação 
como cidadãos!” 230 
“Só a criminalização dos movimentos sociais! Basta à violência contra 
a voz do povo!” 231 
“O governo do estado está usando e abusando das ações policiais mais 
violentas para reprimir as manifestações. A polícia está tratando os 
manifestantes como criminosos , atacando e prendê-los . Muitos são " 
caçados ", mesmo após as manifestações . 
“Eles estão tentando criminalizar o direito das pessoas de falar !”232 
Como todos vimos nos últimos dias, os manifestos populares que vem 
ocorrendo tem sido reprimidos com muita violência por parte dos 
governantes e da polícia.  
Nosso ato então tem o intuito de protestar a favor da LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO e CONTRA A VIOLÊNCIA por parte tanto dos 
policiais quanto dos protestantes.”233 
“Vamos pedir pelo fim do abuso de poder da policia, pelo fim das 
ordens ridiculas e corruptas dos nossos politicos de merda?” 234 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229  Evento do Facebook convocado para o dia 24 de junho, em Valença, RJ. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/594477823917491> Acessado em: 30 nov. 2013. 
230 Evento do Facebook convocado para o dia 27 de junho, em Francisco Beltrão, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/399231240189543> Acessado em: 30 nov. 2013. 
231  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Salamanca, Espanha. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/606217742736435> Acessado em: 30 nov. 2013. 
232 Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Austin, Estados Unidos. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/669735929710432> Acessado em: 30 nov. 2013. 
233 Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Campina Grande, PB. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/189460184548486> Acessado em: 30 nov. 2013. 
234 Evento do Facebook convocado para o dia 23 de junho, em Karlsruhe, Alemanha. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/193499234142111> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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TEREMOS POLICIAMENTO, nosso movimento será acompanhado 
pela polícia.235 
Contudo os policias, que deviam ser a favor do povo, estão reprimindo 
protestos pacíficos com violência desproporcional.236 

 

O termo “violência” é o 26º mais repetido, 120 vezes. Se associarmos os 

conceitos “polícia”, “policia”, “policial”, “policiais”, “policias”, “polícias”, o conjunto repete-

se 166 vezes, figurando entre os 15 mais importantes da lista. A palavra repressão também é 

recorrente, aparecendo 48 vezes ao longo das convocatórias. 

 

2.2.4.14. Participação e Mudanças 

 

Outro conjunto discursivo, muito relevante para esta pesquisa, em particular para 

a percepção do elemento participativo, é o que relaciona participação e mudança. A ideia 

transmitida neste conjunto horizontal de mensagens é de que só a participação do povo 

promove mudanças. Tem-se a pretensão de mudar o país através da ocupação das ruas; se 

nada é feito, tudo continua como está. Vejam-se alguns exemplos: 

“Nos orgulha e infla o peito, finalmente vermos o fim do 
conformismo e o despertar do cidadão para uma nova era de 
COBRANÇAS e REIVINDICAÇÕES que esperamos mudar o curso 
do nosso país.”(...) “Por um CIDADÃO ATIVO: “PAÍS MUDO, 
NÃO MUDA!””237 
“JUNTOS PODEMOS MUDAR TUDO. SAIA DE CASA E VENHA 
PRAS RUAS CONOSCO!”238 
“Vamos mostrar ao governo como nós, juntos, todos pela mesma 
causa, somos poderosos! Vamos juntos mudar o Brasil!“239 
“Maior acesso do povo as decisões do estado, através da democracia 
direta ou semidireta. 
Plebiscito, Recall e referendo em qualquer momento.”240 
“Como já foi comentado abaixo, nossa proposta é nos envolver 
diretamente com a política e a administração pública não só do país, 
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235  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Itaberaba, BA. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/175011042675837 
236 Evento do Facebook convocado para o dia 19 de junho, em Seoul, Coréia do Sul. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/619386684739134> Acessado em: 30 nov. 2013. 
237  Evento do Facebook convocado para o dia 17 de junho, em Pirassununga, SP. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/186464351518068> Acessado em: 30 nov. 2013. 
238  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Monte Azul, BA. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/152561194928793> Acessado em: 30 nov. 2013. 
239  Evento do Facebook convocado para o dia 21 de junho, em Juína, MT. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/460675857358217> Acessado em: 30 nov. 2013. 
240  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Luziânia, GO. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/183305785168380> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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mas também da nossa cidade, e assim exercermos efetivamente o 
nosso papel de cidadão.”241 
“Que a população seja consultada das medidas da Prefeitura - 
evitando os interesses privados;”242 
“É nosso direito GALERA. Vamos exercer a cidadania.”243 
“O Brasil Acordou! vamos mostrar que SLO também acordou??? 
então Vem Pra Rua! 
não adianta ficar em casa só querendo mudanças, NÓS SOMOS A 
MUDANÇA!”244 
“O Brasil esta mudando. O brasileiro decidiu revidar. Nao queremos 
mais aceitar tudo de forma passiva, como o fizemos nas ultimas 
decadas. Queremos participar. Queremos mudanca. “245 
“Vivemos em uma DEMOCRACIA - o poder do povo! Juntos 
podemos mudar o Brasil!”246 
“"O POVO SE UNIU, ESTAMOS JUNTOS, VAMOS MUDAR O 
BRASIL!”247 
“Nós, juntos, podemos fazer a diferença!!! Vamos construir a nova 
Constituição Brasileira!!!”248 
“O POVO MUDO NÃO MUDA, VEM PRA RUA GRITAR!”249 
 

Este tipo de discurso, que atribui centralidade à participação está associado, de 

forma lógica, ao discurso de que “o gigante acordou”. Este será melhor explorado a seguir, 

tornando-se particularmente elucidativo a partir da percepção de que ele estava dormindo. Ao 

passo que se pretende participar mais ativamente, admite-se que não havia participação. Isso 

será melhor examinado a seguir.  

Há quase um desprezo pela possibilidade de mudanças na via eleitoral. Apesar de 

se falar uma vez de uma “vingança” nas urnas, o elemento transversal nas convocatórias é o 

que associa mudanças e participação direta. Observe-se a seguinte tabela de repetições de 

conceitos:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
241  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Itaguara, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/144518032405185> Acessado em: 30 nov. 2013. 
242  Evento do Facebook convocado para o dia 28 de junho, em Várzea Grande, MT. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/154555158064437> Acessado em: 30 nov. 2013. 
243  Evento do Facebook convocado para o dia 21 de junho, em Botucatu, SP. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/460889560667499> Acessado em: 30 nov. 2013. 
244  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Bonito, MS. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/476671509075082> Acessado em: 30 nov. 2013. 
245  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Trondheim, Noruega. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/656278384386690> Acessado em: 30 nov. 2013. 
246 Evento do Facebook convocado para o dia 17 de junho, em Chicago, Estados Unidos. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/474316815984415> Acessado em: 30 nov. 2013. 
247  Evento do Facebook convocado para o dia 24 de junho, em Valença, RJ. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/594477823917491> Acessado em: 30 nov. 2013. 
248  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em São Gonçalo, RJ. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/137180703154221> Acessado em: 30 nov. 2013. 
249  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Rubiataba, GO. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/316347228497986> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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Tabela 3 – Tabela com o Número de Repetições de Determinados Conceitos no Conjunto das 

Convocatórias Colhidas 

Conceito Rep. Conceito Rep. 
elegemos 3 participação 20 

eleição 1 participar 33 
eleições 3 participe 10 

eleitorado 2 reivindicação 10 
eleitoral 6 reivindicações 52 
eleitores 1 reivindicando 10 

eleitos 1 reivindicar 17 
votação 6 voz 33 

votações 1 vozes 14 
votada 5 luta 153 

votar 4 lutamos 11 
voto 7 lutando 32 

votos 1 lutar 74 
urnas 1 lutas 17 

 

A tabela permite visualizar melhor a relevância que o discurso das convocatórias 

dá ao processo eleitoral e aos mecanismos de participação direta. A interpretação dos 

elementos colhidos será realizada de forma integral, a partir desses e de outros dados, no 

capítulo 4. 

 

2.2.4.15. Ética Republicana 

 

Além do mais, existe nos eventos uma discursividade republicana a respeito da 

participação, citada anteriormente. Lutar por direitos e ocupar as ruas não é apenas tarefa de 

quem deseja interferir de maneira espontânea, mas trata-se de um dever cívico. A consciência 

cidadã demanda a participação do povo nas ruas. 

Colhem-se alguns exemplos: 

“Vamos pra rua mostrar que a população Rubiatabense também é 
consciente e luta pelos seus direitos”250 
“Como cidade pertencente à República Federativa do Brasil, é 
OBRIGAÇÃO que a juventude vilaboense se manifeste em prol do 
futuro do nosso país.”251 
“Estamos nos esforçando para exercer a democracia no sentido mais 
fiel ao seu significado.  Sabemos do descaso com os cidadãos em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
250  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Dois Vizinhos, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/374502062651333> Acessado em: 30 nov. 2013. 
251  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Goiás Velho, GO. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/574801462559905> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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relação ao seus direitos básicos, e iremos para as ruas nos manifestar a 
partir disso.”252 
 

Reforçando a relevância desta noção de republicanismo, o conceito “cidadão(s)” é 

repetido 56 vezes nas convocatórias. 

 

2.2.4.16. A Recuperação do País 

 

Outrossim, seguindo a hipótese elaborada a partir de Castells, notamos que está 

presente nas convocatórias a ideia de que a ocupação das ruas serviria como uma forma de 

recuperação do espaço público. Porém, esta ideia aparece apenas de forma indireta e de 

maneira esparsa, sem horizontalidade, relacionando-se aos rumos da democracia brasileira.  

Colhem-se exemplos: 

“Depois do 17-J, estaremos juntos no próximo dia 20, em marcha 
rumo a nossa casa, à CASA DO POVO!”253 
“Vamos para a rua protestar, gritar, esbravejar contra o arcaico e 
mofado sistema político nacional.”254 
“Vamos as ruas mostrar que a cidade é do povo, vamos cobrar nossos 
direitos, usar nossa liberdade de expressão, fiscalizar, questionar.”255 

 

 

2.2.4.17. Vozes a Serem Ouvidas 

 

Na linha do que já foi descrito a respeito dos direitos de liberdade de expressão e 

manifestação, em seu caráter positivo, também existe nas convocatórias o discurso horizontal 

sobre a atitude positiva de escuta. Os eventos demandam do Estado e dos políticos que o povo 

seja ouvido. Essa atitude está repleta de significado, sendo melhor trabalhada nos capítulos 

seguintes.  

Por ora, os exemplos falam o suficiente: 

“VAMOS FAZER BARULHO! SÓ ASSIM SEREMOS 
OUVIDOS!”256 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
252 Evento do Facebook convocado para o dia 17 de junho, em Campos dos Goytacazes, RJ. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/678399198844333> Acessado em: 30 nov. 2013. 
253  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Brasília, DF. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/141852469345427> Acessado em: 30 nov. 2013. 
254  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Goiás Velho, GO. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/574801462559905> Acessado em: 30 nov. 2013. 
255  Evento do Facebook convocado para o dia 21 de junho, em Petrolândia, PE. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/646966792009641> Acessado em: 30 nov. 2013. 
256  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Monte Azul, BA. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/152561194928793> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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“Não temos a intenção de atrapalhar o comércio ou o trânsito, mas sim 
fazer com que nossas vozes sejam ouvidas. Queremos respostas para 
perguntas que ficaram por muito tempo em nossas gargantas e 
esperamos que os nossos governantes ouçam as nossas 
reivindicações.” 257 
Que tal, sei que ficou em cima da hora, mas sem dúvida vai entrar 
para a história e não tem como não sermos ouvidos!258 
Agora, em resposta a tais atos inescrupulosos e outros tantos já 
presenciados em nosso país, estamos lutando pelo direito de voz, pelo 
direito de sermos ouvidos, de reclamar, de exercer de fato a 
democracia, nossos direitos civis e nossa liberdade de expressão.259 
Vamos nos reunir com cartazes para expressar nosso apoio ao 
manifesto nas ruas de SP, RJ e outros estados, contra o aumento do 
transporte publico e contra a violencia por parte da policia e que isso 
seja apenas o começo para uma revoluçao no nosso pais, que o povo 
seja ouvido!260 
O movimento "Não é só pelos centavos" é uma iniciativa do povo que 
vê a necessidade de ter sua voz ouvida pelos serviços públicos que o 
gerem, uma vez que estes mesmos encontram-se defazados e com 
condutas impróprias para os cargos aos quais foram-lhes atribuidos.261 
Esperamos sermos ouvidos, esperamos sermos entendidos. 
Sem ignorância e sem violência.262 
O movimento "Não é só pelos centavos" é uma iniciativa do povo que 
vê a necessidade de ter sua voz ouvida pelos serviços públicos que o 
gerem, uma vez que estes mesmos encontram-se defazados e com 
condutas impróprias para os cargos aos quais foram-lhes atribuidos.263 
Agora, em resposta a tais atos inescrupulosos e outros tantos já 
presenciados em nosso país, estamos lutando pelo direito de voz, pelo 
direito de sermos ouvidos, de reclamar, de exercer de fato a 
democracia, nossos direitos civis e nossa liberdade de expressão.264 
VAMOS LUTAR VAMOS PRA RUA, NÃO SOMOS 
BADERNEIROS SOMOS PESSOAS -QUE QUEREM SER 
OUVIDAS.265 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
257 Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em São Mateus do Sul, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/471866589566229257 
258  Evento do Facebook convocado para o dia 21 de junho, em Pedralva, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/519684858079230> Acessado em: 30 nov. 2013. 
259  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Bruxelas, Bélgica. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/594266403939531> Acessado em: 30 nov. 2013. 
260 Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em São Lourenço do Oeste, SC. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/474892132587144> Acessado em: 30 nov. 2013. 
261  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Alta Floresta, MT. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/495233820550221> Acessado em: 30 nov. 2013. 
262 Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Governador Valadares, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/470421159718430> Acessado em: 30 nov. 2013. 
263  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Alta Floresta, MT. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/495233820550221> Acessado em: 30 nov. 2013. 
264  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Bruxelas, Bélgica. 
<https://www.facebook.com/events/594266403939531> Acessado em: 30 nov. 2013. 
265  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Caruaru, PE. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/485947231481390> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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Conforme adiantado, como se depreende da tabela de repetição de conceitos, o 

termos “vozes” é repetido 14 vezes, e “voz”, outras 33 vezes. 

 

2.2.4.18. O Gigante Acordou 

 

Por fim, identificamos a transversalidade do discurso “o gigante acordou”. O 

verbo acordar é representativo deste slogan, sendo associado a diversas cidades, ao povo e ao 

brasil. Seu radical, “acord”, é repetido 92 vezes ao longo das convocatórias. 

Compreender seu significado é relevante para visualizar a vontade de 

participação, citada anteriormente. Em primeiro lugar, a expressão assume que “o gigante” 

estava dormindo. Há nisso a ideia de que povo brasileiro não teria participado da vida política 

antes dos protestos. Ele, na condição de gigante, não dava rumos às decisões coletivas. 

Outra questão interessante é a decorrência lógica do argumento de que os 

momentos eleitorais anteriores não foram suficientes para despertar o povo. Votar, apenas, 

não significa exercer de fato o estado de consciência associado ao “gigante acordado”. Votar 

pode fazer parte do sono; é possível votar e continuar dormindo.  

Acordar está associado a ter vontade própria, interferir, fazer com que as decisões 

representem os interesses do gigante (o povo). Segundo as convocatórias, acordar significa ir 

às ruas e cobrar mudanças.  

Seguem exemplos concretos do discurso: 

 “CHEGA DE FICARMOS PARADOS!”266 
“O brasileiro finalmente resolveu levantar a bunda do sofa, sair do 
facebook, e ir pras ruas.”267 
“É o Brasil mudado o Status de "Deitado Eternamente em Berço 
Esplêndido" para "Verás que um Filho Teu Não Foge a Luta"”268 
CHEGA DE SILÊNCIO. O BRASIL ACORDOU!269 
Mesmo longe acredito que podemos nos juntar e mostrar que o Brasil 
ACORDOU e pode sim MUDAR, isso só depende de nós!!270 
O país acordou, e agora que os protestos deixaram de ser "somente" 
pelos R$0,20 do preço das passagens e passaram a ser por um país 
DEMOCRATICO.271 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
266 Evento do Facebook convocado para o dia 27 de junho, em Francisco Beltrão, PR. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/399231240189543> Acessado em: 30 nov. 2013. 
267  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Trondheim, Noruega. 
<https://www.facebook.com/events/656278384386690> Acessado em: 30 nov. 2013. 
268  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Itapemirim, ES. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/385779028192808> Acessado em: 30 nov. 2013. 
269  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Monte Azul, BA. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/152561194928793> Acessado em: 30 nov. 2013. 
270  Evento do Facebook convocado para o dia 18 de junho, em Córdoba, Espanha. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/571135546270345> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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VEM PRA RUA - DIVINOPOLIS TAMBÉM ACORDOU !!272 
TRAGAM SUA BANDEIRA CARTAZES E VAMOS MOSTRAR 
QUE O POVO ACORDOU E QUE QUEREMOS MUDANÇAS.273 
O Brasil acordou, que São Sebastião do Paraíso acorde junto, e vamos 
à luta!274 
O gigante acordou e agora é a hora e a vez da juventude e de todos de 
Arcos levarem para as ruas as nossas indignações.275 
#OGiganteAcordou #VerásQueUmFilhoTeuNãoFogeALuta 
#VemPraRua276 

 

 

 

2.3. Conclusões Preliminares 

 

Neste capítulo, foi possível atingir diversos resultados. Os primeiros, sobre a 

representatividade amostral dos dados, demonstram a compatibilidade dos eventos coletados 

com a descrição dos protestos elaborada sucintamente no Capítulo 1. Identificaram-se, 

também, possíveis distorções nos dados, ou possíveis tendências. É importante ter em mente 

que os dados coletados, como seria de se esperar em qualquer empreendimento investigativo, 

não representam, de forma perfeita, o objeto examinado. Eles têm imperfeições que precisam 

ser expostas na pesquisa, e foram expostas ao longo do trabalho. 

Além disso, foi possível identificar a transversalidade de múltiplos elementos 

discursivos. Este resultado em particular, que compôs o objetivo central do Capítulo, permite 

que seja realizada a diferenciação entre os discursos a respeito da construção e da defesa de 

direitos políticos, seja no sentido liberal-representativo, seja a partir de elementos 

deliberativos, participativos e agonísticos. Elencaram-se, um a um, os conjuntos discursivos 

particulares, assim como sua estrutura geral em rede. Realizou-se também a interpretação do 

discurso em cada ponto, a partir da leitura analítica das centenas de convocatórias. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
271 Evento do Facebook convocado para o dia 23 de junho, em Seattle, Estados Unidos. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/541698572542919> Acessado em: 30 nov. 2013. 
272  Evento do Facebook convocado para o dia 26 de junho, em Divinópolis, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/155043754679695> Acessado em: 30 nov. 2013. 
273  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Araguari, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/629896477039881> Acessado em: 30 nov. 2013. 
274 Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em São Sebastião do Paraíso, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/164085717103954> Acessado em: 30 nov. 2013. 
275  Evento do Facebook convocado para o dia 22 de junho, em Arcos, MG. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/176212685879718> Acessado em: 30 nov. 2013. 
276  Evento do Facebook convocado para o dia 20 de junho, em Sousa, PB. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/events/135552836650117> Acessado em: 30 nov. 2013. 
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A análise dos resultados à luz dos critérios estabelecidos, que demanda a 

diferenciação entre democracia liberal-representativa e os elementos participativo, 

deliberativo e agonístico, exige um aprofundamento teórico específico, que será realizado no 

capítulo seguinte. Dessa forma, as conclusões mais gerais sobre os resultados atingidos até 

aqui serão feitas de forma sucinta no Capítulo 4. 
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3. ENTRE DEMOCRACIA PROCEDIMENTAL E PLURALISMO AGONÍSTICO  

 

Este terceiro capítulo tem como objetivo específico definir o marco teórico que 

guiará a análise do problema concreto apresentado nos capítulos anteriores. Isto será feito a 

partir do embate entre as teorias de democracia procedimental e pluralismo agonístico. Não 

realizaremos uma avaliação crítica do conteúdo das convocatórias sem, antes, desenvolver 

uma posição fundamentada no campo teórico sobre a relação entre direito e democracia. 

Temos como meta desenvolver esta posição, aprofundando o embate acadêmico entre 

Habermas e Mouffe e retirando conclusões próprias. 

Desse modo, a teoria vem para auxiliar a prática, nomeadamente, a análise do 

problema concreto introduzido pelas manifestações de junho. A interpretação do sentido da 

construção de direitos políticos e sua crítica será feita a partir dos elementos desenvolvidos 

adiante. 

Para desenvolver esse objetivo, lançaremos mão de uma metodologia teórica de 

apresentação e avaliação dos posicionamentos dos referidos autores a partir da leitura de seus 

escritos. Ao final do capítulo, complementaremos a análise com alguns outros teóricos, tais 

como Jezierska e Kapoor. 

 

3.1. Considerações Iniciais 

 

Segundo Habermas e Mouffe, o modelo puro de democracia representativa não dá 

conta do papel constitutivo da política277. A política não consiste simplesmente no registro de 

posicionamentos pré-concebidos, na representação distendida no tempo de opiniões gravadas 

em urnas de vinil 278 . As opiniões são construídas no decorrer da interação política, 

produzindo legitimidade para as decisões e construindo as próprias identidades coletivas. 

Nesse sentido, ambos identificam na sociedade civil a ocorrência cotidiana e difusa de 

deliberações e interações democráticas279. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
277 Ver MOUFFE, 2000, p. 25, e LACLAU & MOUFFE, 2001, p. xvii. 
278 Tanto Habermas quanto Mouffe criticam a despolitização promovida pela abordagem individualista da 
democracia representativa, tendo, entre seus alvos, a teoria schumpeteriana. Ver HABERMAS, Legitimation 
Crisis, p. 37; HABERMAS, 1998, p. 331-332; MOUFFE, Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism, p. 1. 
Em sentido semelhante, ver NEVES, 2012, p. 138 a 141. 
279 Fazendo referência à perspectiva de Habermas e Mouffe, diz Ilan Kapoor: “It is not enough, Habermas and 
Mouffe contend, to have the outward trimmings and institutions of liberal democracy (elections, parliaments, rule 
o law, and so on): we also need to ensure the quality and inclusiveness of democratic processes in the multiple 
spheres of social life and within all public institutions.” KAPOOR, 2002, p. 1. 
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Pretendemos examinar a abrangência e os limites de dois modelos de democracia 

radical280: a democracia procedimental habermasiana e o pluralismo agonístico de Mouffe. 

Mais especificamente, temos como objetivo expor as ideias dos dois autores, avaliar as 

críticas de Mouffe a Habermas e elaborar uma análise de suas propostas281.  

 

3.2. A Democracia Procedimental Habermasiana 

 

Para compreender a teoria de Habermas sobre a estrutura política e institucional, 

cumpre-nos delinear sucintamente os pontos de partida do autor na Teoria Crítica, 

nomeadamente sua leitura da esfera pública burguesa, sua proposta de reconstrução do projeto 

da modernidade através da razão comunicativa e as repercussões de seu trabalho na teoria da 

moral e do discurso. Em seguida, exporemos a versão de democracia procedimental 

habermasiana, tentando elucidar os principais alvos da crítica de Mouffe. 

 

3.2.1. A Esfera Pública 

 

Sem perscrutar detalhes das etapas de mudança da esfera pública burguesa, espaço 

que surgira com uma pretensão normativa de inclusão e funcionou de maneira cínica, vale 

destacar o momento tido por Habermas como sua desintegração: quando se dissolveu a 

divisão entre Estado e sociedade civil e quando a relação entre público e privado tornou 

nebulosa. 

Segundo Habermas, isso esteve associado ao nascimento de partidos políticos de 

massa, burocraticamente organizados, liderados pelas elites políticas. À semelhança dos 

partidos, também o governo, as instituições e as corporações tinham como objetivo manipular 

a esfera pública num modelo de comunicação monológica. Para tanto, a publicidade tinha 

papel central, visto que tratava os cidadãos como público ouvinte/espectador, sem capacidade 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
280 A ideia de “democracia radical” é, sem dúvida, polêmica. A classificação de uma e outra vertente nesses 
termos demanda um aprofundamento específico que não é objeto deste trabalho. Seguimos aqui a categoria 
proposta tanto por HABERMAS (1998, p. xlii-xliii), quanto por Mouffe (LACLAU & MOUFFE, 2001, p. 149 a 
193). Para o devido aprofundamento da ideia de democracia radical e sua aplicabilidade aos referidos autores, 
ver JEZIERSKA, 2011, p. 23-26 e 196-201. 
281 Há que se reconhecer os limites dessa iniciativa e a necessidade de sua ponderação, em respeito a 
determinados aspectos colonialistas. Desse modo, não tomamos como objetivo a resolução dos problemas locais 
diante da simples tradução das propostas de Mouffe e Habermas; enxergamos nelas importantes aportes para a 
reflexão crítica sobre nossa práxis democrática, de maneira histórica e culturalmente referenciada. Em sentido 
semelhante ao proposto neste trabalho, com semelhantes preocupação, e também relacionando as propostas de 
Habermas e Mouffe aos problemas do “terceiro mundo”, ver KAPOOR, 2002, p. 2. 
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para se manifestar nem para responder282. A esfera pública servia como lugar destinado a 

gerar legitimidade para os interesses das elites, que representavam a si mesmas diante do 

público. O papel dos atores estava reduzido a aclamar o que lhes fosse apresentado, tanto na 

votação, quanto nas compras e na televisão. 

Diante do diagnóstico da esfera pública burguesa, Habermas apresenta uma 

proposta: tomar os movimentos e as associações políticas como construtoras da esfera 

pública, incentivando o debate crítico e racional interno, entre uns e outros, e com o Estado. 

Se propriamente democratizadas, tais organizações funcionariam como canais para um 

modelo racionalidade pública e para as demandas das camadas inferiores da sociedade.  

 
3.2.2. Razão e Ação Comunicativa 

 

A partir das inquietações surgidas no diagnóstico da esfera pública burguesa, e da 

vontade de propor uma reestruturação desse campo, Habermas escreve o livro Teoria da Ação 

Comunicativa, cujo objetivo é desenvolver uma teoria pós-metafísica da ação e da 

racionalidade. A questão que ele pretende enfrentar é a seguinte: existe uma semente racional 

na modernidade que pode ser utilizada como fundamento de crítica para as patologias das 

sociedades contemporâneas?283 Neste aspecto, para bem entender o universalismo pretendido 

por Habermas mais adiante e o sentido do consenso, descreveremos a seguir alguns pontos da 

teoria do agir comunicativo que se mostram indispensáveis à compreensão da democracia 

procedimental. 

Com base em Weber, Habermas argumenta que a racionalidade moderna pode 

levar ao  progresso das condições materiais de vida, mas leva, nos moldes como está posta, ao 

desencantamento e à alienação com relação ao outro284. Seu objetivo com a teoria da ação 

comunicativa é de encontrar uma saída para o paradoxo da racionalidade moderna sem 

desistir da própria racionalidade285.  

Sua resposta ao problema, semelhante à dos autores do giro linguístico, é uma 

mudança para uma visão intersubjetiva da filosofia do sujeito, que identifica nas relações 

sociais um tipo diferente de racionalidade: a razão comunicativa. Diz Habermas: 

Ahora bien, el núcleo racional de estas operaciones miméticas sólo 
podría quedar al descubierto si se abandona el paradigma de la 
filosofía de la conciencia, es decir, el paradigma de un sujeto que se 
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282 HABERMAS, 1984, p. 202 a 213. 
283 HABERMAS, 1999, p. 10. 
284 HABERMAS, 1999, p. 381 a 416. 
285 HABERMAS, 1999, p. 197 a 205.  
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representa los objetos y que se forma en el enfrentamiento con ellos 
por medio de la acción, y se lo sustituye por el paradigma de la 
filosofía del lenguaje, del entendimiento intersubjetivo o 
comunicación, y el aspecto cognitivo-instrumental queda inserto en el 
concepto, más amplio, de racionalidad comunicativa.286 
 

Ele encontra na comunicação uma fonte de racionalidade e emancipação que não 

é transcendente em sentido tradicional, como as ideias de Deus e Natureza, mas quasi-

transcendental, por estar inscrita nos atos de fala cotidianos. Habermas reconstrói as 

competências comunicativas que são comuns para todas as línguas e indivíduos, aquilo que os 

torna agentes capazes de participar em atos de comunicação, independentemente da língua. 

Para isso, faz uso da distinção austiniana entre os diferentes aspectos dos atos de fala: 

discurso locucionário (que expressa um estado de coisas no mundo), ilocucionário (que 

constitui um estado de coisas no próprio ato de fala, como no caso de uma promessa) e 

perlocucionário (constitutivo de um efeito através da linguagem, posteriormente ao ato de 

fala)287.  

Ele identifica no aspecto ilocucionário dos atos de fala uma semente para a 

relação normativa entre dois interlocutores. Segundo Habermas, para que o aspecto 

ilocucionário funcione, isto é, para que o objetivo da mensagem em si, que é a comunicação, 

seja atingido, o ato de fala deve ser transparente, voltado ao entendimento mútuo. Sem isso, o 

interlocutor não entenderá a mensagem do locutor e o ato de comunicação será quebrado288.  

Habermas pretende demonstrar que, em função da própria estrutura da linguagem, 

devemos nos dirigir para o entendimento mútuo. Assim, por exemplo, mesmo que haja um 

importante aspecto perlocucionário no ato de fala, o interlocutor não pode fugir de seu sentido 

ilocucionário, do contrário, a mensagem não é transmitida289. 

Para a teoria da ação comunicativa, todo ato de fala voltado ao entendimento 

mútuo contém três pretensões de validade, sendo uma preponderante em cada ato específico. 

São pretensões de validade: a verdade (mundo objetivo, externo), a retidão (rightness, mundo 

social, intersubjetivo) e a autenticidade/sinceridade (a possibilidade de expressar aquilo que se 

quer expressar, mundo subjetivo). 

Diante dessa distinção, o autor identifica quatro modelos de ação, que separamos 

a seguir conforme sua orientação (ao entendimento/ao êxito)290:  
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287 HABERMAS, 1999, p. 371 a 380. 
288 HABERMAS, 1999, p. 372 a 374. 
289 HABERMAS, 1999, p. 373 e 394. 
290 HABERMAS, 1999, p. 420. 
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1 – a ação orientada ao entendimento (comunicativa), caracterizada pelos três 

modelos de pretensão de validade (verdade, retidão e sinceridade). 

A - a ação guiada por normas, cujo fim é o mundo intersubjetivo, 

caracterizado pelo aspecto de retidão ou legitimidade;  

B - a ação dramatúrgica, voltada ao mundo subjetivo e caracterizada 

pela verossimilhança, sinceridade; 

C - a ação teórica (conversação), voltada ao mundo objetivo, de caráter 

constatativo e caracterizada pelo aspecto de verdade;  

2 – a ação estratégica, orientada ao êxito, voltada ao mundo objetivo e regulada 

por uma pretensão de eficácia. 

 

Neste ponto, Habermas dá atenção à diferença essencial entre ação estratégica e 

ação comunicativa. Enquanto a primeira está voltada à efetividade teleológica (finalística) nos 

mundos natural e social, a segunda está voltada ao entendimento mútuo. Em outras palavras, a 

ação comunicativa é um modelo segundo o qual é possível entender as razões dadas pelo 

interlocutor para suas pretensões normativas e entender porque elas podem ser boas razões. 

Ela conduz à tomada de posição pelos interlocutores sobre as pretensões normativas 

discutidas291. Vale salientar que, para Habermas, não é preciso adentrar faticamente em tal 

tipo de discurso, mas assumi-lo contrafaticamente. A título exemplificativo, uma vez 

questionada a pretensão normativa de um ato de fala, engaja-se na argumentação em que 

participantes discutem tal pretensão e pretendem confirmá-las ou criticá-las através de outros 

argumentos. 

São critérios para configurar a ação comunicativa: a inclusão de todos os afetados, 

a força exclusiva do melhor argumento e a sinceridade dos participantes na argumentação. Em 

outras palavras, na ação comunicativa não deve haver nenhum constrangimento interno ou 

externo que não seja a força do melhor argumento292.  

Contrafaticamente, o resultado normativo do discurso racional será um consenso 

racional, para o qual todas as pessoas possivelmente afetadas podem assentir como 

participantes no discurso racional 293 . O consenso racional é conectado com a ação 

comunicativa, ambos em sentido contrafático. Eles funcionam como ideias regulativas, 

pressuposições idealizadas, mediatizadas na facticidade de cada ato de fala. 
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Para Habermas, essa é a única maneira de integrar as sociedades pacificamente a 

longo prazo, uma maneira que não está sustentada em manipulação e violência. A grande 

preocupação do autor é a de que as decisões não sejam fruto de uma manipulação estratégica 

de uns sobre outros, devendo ser, contrastadamente, fruto de poder comunicativo, gerado a 

partir do fluxo de argumentos. 

Nesse ponto, cabe recuperar a distinção entre ação instrumental/estratégica e ação 

comunicativa. Esta última, a ação comunicativa, seria uma ação livre de manipulação e 

violência.  Sem a ação comunicativa, a crítica da própria manipulação e violência estaria 

inscrita num ato também estratégico, necessariamente de manipulação e violência. Vale 

manter essa ideia em mente, uma vez que ela será importante adiante com a introdução das 

críticas de Chantal Mouffe. 

 

3.2.3. Teoria do Discurso 

 

Esclarecida sucintamente a teoria da ação comunicativa, passamos então a 

delinear a maneira pela qual as conclusões dali retiradas desaguam na teoria moral e na teoria 

do direito.  

Segundo Habermas, as pretensões de validade tem uma face de Janus: por um 

lado, são levantadas em contextos específicos e são produto de interesses particulares, e por 

outro, apontam para uma comunidade de comunicação potencialmente universal, que poderá 

ser testada continuamente em esferas mais abrangentes294. Desse modo, o conteúdo das 

deliberações está sempre aberto para discussão, não constituindo uma universalidade 

metafísica, mas uma proposição procedimental com legitimidade sempre aberta para 

questionamento. 

O consenso racional funciona tanto como uma ideia regulativa (uma vez que 

produz um telos para a comunicação), quanto como um ideal crítico (ao assumir o papel 

contrafático de apontar para além dos limites das situações dadas)295.  

Desse ponto de análise, as ideias de discurso racional e consenso nos permitem 

distinguir entre normas que estão igualmente no interesse de todos e normas que são relativas 

para determinados modos de vida. As normas no interesse de todos seguem o discurso 

racional, possuindo uma pretensão de universalidade, que é sempre passível de 

questionamento por ser assumida na interação entre facticidade e validade. Assim, as normas 
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são percebidas além de uma condição fática, com validade para uma coletividade específica. 

As normas relativas para determinados modos de vida não possuem pretensão de validade 

universal, mas apenas justificam-se com base na própria facticidade, na reprodução da 

tradição.  

Com tal raciocínio em mente, podemos compreender o princípio discursivo (D), 

que enuncia: “só podem aspirar por validade as normas que puderem merecer a concordância 

de todos os envolvidos em discursos práticos”296.  

A partir do princípio discursivo, Habermas desenvolve um princípio formal, que 

determina as condições para a pretensão de universalidade de questões morais. Este é o 

princípio da universalização (U), que enuncia: “uma norma só é válida quando as 

consequências presumíveis e os efeitos secundários para os interesses específicos e para as 

orientações valorativas de cada um, decorrentes do cumprimento geral dessa mesma norma, 

podem ser aceitos sem coação por todos os atingidos em conjunto”.297 

Não basta que a aceitação racional da norma seja tomada por uma maioria durante 

a deliberação; essa norma deve atentar para a individualidade de cada pessoa possivelmente 

afetada. Isto é, num contexto multicultural e complexo, as diferenças são levadas em conta 

uma vez que a legitimidade depende de sua pretensão de aceitabilidade universal para cada 

pessoa que pode ser afetada.  

Dessa maneira, no procedimento discursivo, os interesses particulares dos 

participantes não são deixados de lado. Para Habermas, o princípio “U” exige apenas a 

possibilidade de universalização dos interesses particulares num procedimento comunicativo. 

Em respeito justamente às particularidades, à pluralidade, argumentos éticos específicos não 

devem justificar uma decisão coletiva vinculante para outras pessoas com modos de vida 

distintos, de forma violenta ou com base na manipulação. Assim, segundo o princípio U, para 

tornarem a deliberação legítima, os argumentos devem ter pretensão de universalidade 

discursiva.  

O resultado do procedimento comunicativo não é fruto da deliberação de uma 

coletividade abstrata e impessoal, mas de um agrupamento concreto, que discute propostas 

coletivas (políticas) e que resultam numa resposta orientada (contrafaticamente, 

normativamente) pela coerção do melhor argumento. 

No modelo oposto dentro da razão prática, criticado por Habermas, a deliberação 

é feita por meio da ação estratégica, a partir da qual se delineiam determinadas preferências e 
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determinados objetivos e se escolhem meios eficientes para atingi-los. Tal modelo seguiria na 

situação do desenvolvimento dos critérios básicos para reger a sociedade (direito/justiça), uma 

perspectiva ética do discurso, que se contrapõe à perspectiva moral da ação comunicativa. 

Uma perspectiva ética está vinculada a um sujeito particular individual ou coletivo, que 

fundamenta seus pontos de vista com base exclusiva em valores, isto é, posicionamentos de 

bem ou mal fundados em modos de vida específicos298. De outro lado, argumentos morais 

preocupam-se com aquilo que está igualmente no interesse de todos, isto é, com aquilo que é 

certo, justo. São argumentos mediados pelo discurso racional, e, portanto, não constituem 

valores éticos ou perspectivas particulares entre as demais, mas são supostamente neutros em 

face de tais valores. O que diferencia a perspectiva moral é a prerrogativa que os atores têm 

de se colocar no lugar de todos e cada um dos demais, num exercício de alteridade299.  

 

3.2.4. Democracia Deliberativa 

 

Os fundamentos da teoria do discurso e da teoria da ação comunicativa dão ensejo 

aos textos posteriores de Habermas, que traduzem suas proposições para o campo da política 

e do direito. Nestes, a ideia de quasi-transcendentalização do princípio de universalização (U) 

é traduzida na tensão entre facticidade e validade.  

Para Habermas, o direito não se resume à lei ou aos fatos sociais300; ele deve estar 

associado também, necessariamente, a uma pretensão de legitimidade301. Nesse sentido, a 

conformidade com o direito não decorre apenas da obediência estratégica  ou instrumental a 

um conjunto de normas e fatos, mas do respeito por sua legitimidade.  

Diferentemente de como se pode conceber, à primeira vista, a ideia de 

legitimidade, segundo a qual a norma seria legítima a partir do real consenso comunicativo da 

sociedade a seu respeito, Habermas propõe uma percepção que interage entre facticidade e 

validade. A legitimidade, enquanto ideia regulativa, deve guiar o procedimento, de forma 

mediada, inserindo-a em determinado contexto histórico. 

Ou seja, a compreensão da democracia procedimental é voltada para atores 

finitos, socializados em formas de vida concretas302.  

Em suas palavras: 
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300 Ele critica diretamente as teorias positivistas do direito e a teoria dos sistemas. Ver HABERMAS, 1998, p. 
197 a 211 e 42 a 82. 
301 HABERMAS, 1998., p. 1 a 28. 
302 HABERMAS, 1998, p. 324. 
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The democratic procedure is institutionalized in discourses and 
bargaining processes by employing forms of communication that 
promise that all outcomes reached in conformity with the procedure 
are reasonable. (…) Deliberative politics acquires its legitimating 
force from the discursive socially integrative function only because 
citizens expect its results to have a reasonable quality.303 
 

A aceitação coletiva da racionalidade (razoabilidade) dos resultados 

procedimentais provém da ideia de autonomia, tida por ele - numa derivação kantiana - como 

a capacidade de racionalmente produzir as próprias normas, de entender-se como autor do 

direito e das decisões sobre a vida comum304. Ou seja, as normas devem ser aceitas como 

produto racional da própria sociedade que as irá cumprir.  

Também diante do pressuposto filosófico e sociológico de autonomia, Habermas 

deriva (1) a produção de poder comunicativo e (2) o respeito pelos direitos civis, sociais e 

políticos de todos. 

No primeiro ponto (1), a sociedade civil ganha destaque como possuidora de 

poder comunicativo, devendo-se ultrapassar a perspectiva que restringe o poder de decisão ao 

espaço institucional para incluir espaços em que se reproduz a ação comunicativa (esfera 

pública). 

No segundo ponto (2), referente ao respeito pelos direitos civis, políticos e sociais, 

destaca-se a ideia de cooriginariedade entre democracia e constitucionalismo, trabalhadas 

numa pressuposição mútua: de um lado, o constitucionalismo viabiliza a democracia por 

garantir que todos sejam livre e iguais para participar da vida social e política; de outro lado, a 

democracia atua na construção da lei e do próprio constitucionalismo, viabilizando sua 

legitimidade. Assim, para o autor, não se pode ter democracia sem constitucionalismo, e vice-

versa305.  

Desse modo, pode-se compreender o procedimento democrático, voltado a 

estabelecer um arcabouço consensual mínimo para o intercâmbio equitativo de argumentos. A 

ideia do procedimentalismo habermasiano é de que os argumentos apresentados no interior do 

arcabouço procedimental tendem a ser discutidos por diversas visões de mundo (dissenso), 

produzindo um momento constitutivo da política. Nas palavras de Habermas, em resposta às 

críticas de McCarthy: 
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304 HABERMAS, 1998, p. 120. 
305 Isso não implica, porém, numa dinâmica definitiva e perfeita entre os dois. Constitucionalismo e democracia, 
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Se tomamos o estado constitucional por uma ordem legítima, que por 
sua vez torna possível haver uma legislação legítima (...), e se 
entendemos “legitimidade” em um sentido não empirista, então 
supomos a possibilidade de um acordo mútuo não-violento quanto a 
questões políticas. Pois nesse sentido amplo só se pode ver o “acordo 
mútuo” como alternativa à imposição de um interesse mais forte, caso 
os envolvidos (...) aceitem por vontade própria os resultados de um 
debate político. Esse sentido amplo de acordo mútuo contempla 
convenções que se firmam ora pela livre expressão da vontade dos 
parceiros de negociação ou contrato, ora segundo regras livremente 
aceitas para se chegar a acertos (...). O que qualifica tal acordo mútuo 
como alternativa ao “uso da força” é o fato de os participantes, em 
última instância, abandonarem-se à força geradora de laços 
comunitários, a qual emana do discernimento atestado por via 
comunicativa e da liberdade de expressão da vontade assegurada 
institucionalmente (...). Não seria possível que os participantes se 
abandonassem a essa base comum, não fosse o fato de todos os 
cidadãos, pelas mesmas boas razões, poderem tomar como ponto de 
partida tanto a constituição, que instaura uma rede de processos 
legitimadores para se chegar ao acordo mútuo, quanto a suposição de 
racionalidade, que se vincula, ela mesma, a esses processo e 
instituições.306 
 

Com seu procedimento voltado ao consenso, Habermas pretende extrair, portanto, 

a violência do momento de decisão. Ele busca encontrar uma forma de retirar-lhe o caráter 

excludente e de responder à pretensão de legitimidade que é característica do sistema jurídico. 

Diferentemente de Derrida, que enxerga o momento de decisão como um ato de loucura, um 

ato de inevitável violência e exclusão, Habermas propõe que inclusão e validade sejam 

buscadas contrafaticamente.307 

Ocorre que para o mesmo Habermas a decisão passa a ser questionável logo em 

seguida. Segundo ele, a decisão significa a interrupção temporária do fluxo comunicativo, que 

ressurge posteriormente. Isto é, a decisão é sempre passível de questionamento, de 

reformulação; ela é contingente. Entretanto, nem por isso a decisão deixa de pautar-se na 

busca por sua própria legitimidade procedimental (agregadora de poder comunicativo).  

O ressurgimento do debate sobre a legitimidade da decisão e a tentativa de 

convencimento a partir de argumentos vencidos e minoritários são vistos por Habermas como 

um conjunto de fenômenos guiados pelo consenso.  

Se nós, como participantes de discursos políticos, não pudéssemos 
convencer outras pessoas, nem aprender com elas, a política 
deliberativa perderia seu sentido – e o Estado democrático de direito, 
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relevante semelhança normativa. Ver BENVINDO, 2010, p. 336 a 345 e p. 358 a 362. 
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o fundamento de sua legitimação. Se os envolvidos – certamente 
dotados da consciência falibilista de poder errar a todo momento – 
tampouco tomassem como ponto de partida que os problemas 
políticos e jurídicos controversos podem ter para si uma solução 
“correta”, então a disputa política abrandaria seu caráter deliberativo e 
degeneraria a ponto de se tornar uma luta exclusivamente estratégica 
pelo poder. Sem estar orientados para o objetivo de uma solução de 
problemas passível de comprovação baseada em fundamentos, os 
participantes não saberiam de modo algum o que procurar.308 
 

O sistema político de legitimação pretende viabilizar que as diferentes 

perspectivas sobre o problema sejam levadas em conta, que seus argumentos possam 

contribuir para o debate e seu conteúdo seja relevante para o resultado. Isto é, o momento de 

deliberação pública, para Habermas, não pode ser abstratamente indiferente ao conteúdo, 

surdo às manifestações contrárias, nem isolado de transformações durante a trajetória 

deliberativa.  

Nesse sentido, a pretensão de legitimidade da decisão pressupõe que as propostas 

políticas lançadas no espaço deliberativo carreguem consigo o peso político de vincular a 

todos coletivamente. Assim, não bastaria que os resultados fossem uma expressão exclusiva 

de um modo de vida particular, de uma religião ou de uma um grupo pautada por razões 

excludentes; mas que tais resultados possam estar justificados discursivamente em razões com 

possibilidade de aceitação por todos. 

Daí, o consenso habermasiano assume uma feição curiosa. Ele pode ser percebido 

de duas formas: a primeira, como uma pretensão de inclusão do outro, isto é, uma pretensão 

normativa de legitimidade, mas que reconhece sua impossibilidade e indesejabilidade 

concreta (falaremos a seguir); a segunda, de que o consenso é efetivamente desejável como 

resultado.  

Conforme textos mais recentes de Habermas, o próprio autor diz ser o consenso 

indesejável enquanto futuro-presente, mas inafastável enquanto horizonte normativo, 

seguindo a primeira linha interpretativa. Em suas palavras: 

What I find more disturbing is the fact that the expression "ideal 
speech situation," which I introduced decades ago as a shorthand for 
the ensemble of universal presuppositions of argumentation, suggests 
an end state that must be strived for in the sense of a regulative ideal. 
This entropic state of a definitive consensus, which would make all 
further communication superfluous, cannot be represented as a 
meaningful goal because it would engender paradoxes (an ultimate 
language, a final interpretation, a nonrevisable knowledge, etc.). As I 
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have learned from Albrecht Wellmer's criticism, n109 one must 
instead conceive the discursive redemption of validity claims (i.e., the 
claim that the conditions for the validity of a statement are fulfilled) as 
a metacritical, ongoing process of rebutting objections.309 
 
Even if the ideal reference points are understood as aims that are not 
attainable in principle, or attainable only approximately, it remains 
‘paradoxical that we would be obliged to strive for the realization of 
an ideal whose realization would be the end of human history’.310 
 

Isto é, em textos mais recentes, principalmente após as críticas de Wellmer, 

Habermas parece reconhecer que a pretensão de consenso não é desejável de forma concreta. 

Ela é utilizada contrafaticamente para guiar o processo discursivo e eliminar as barreiras 

impostas à inclusão discursiva.  

O acordo-mútuo mínimo, exclusivamente procedimental - um acordo sobre as 

regras do jogo e o respeito ao resultado -, mesmo não tendo como saldo o convencimento 

pelos argumentos, acaba se tornando, em nossa visão, um acordo sobre como lidar com as 

opiniões divergentes e produzir uma decisão política.  

 

3.3. As Críticas de Chantal Mouffe e o Pluralismo Agonístico 

 

Uma vez apresentado sucintamente o arcabouço teórico habermasiano, passamos 

a uma exposição e discussão das críticas de Chantal Mouffe à democracia procedimental, 

assim como a exibição e análise da alternativa nomeada pela autora de pluralismo agonístico. 

A principal tese de Mouffe é a de que a teoria democrática precisa reconhecer o 

antagonismo como elemento central da política. Para ela, um modelo de democracia em 

termos de pluralismo agonístico pode nos ajudar a entender o principal desafio das políticas 

democráticas hoje em dia, que seria: como criar formas de identificações que irão contribuir 

para mobilizar paixões em direção a estruturas democráticas311.  

Impende acentuar que a autora elabora sua proposta de pluralismo agonístico em 

grande medida a partir das críticas que faz ao modelo de democracia deliberativa. Sua 

proposta é de reconstrução do antagonismo na conjuntura de fim da Guerra Fria, e tem lugar 

no contexto discursivo de afirmação de uma neutralidade política do Partido Trabalhista 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
309 HABERMAS, A Response – Cardozo, p. 1518, como aponta THOMASSEN, 2010, p. 101. 
310  HABERMAS, On the Pragmatics of Communication, p. 365, citando Wellmer, 1998, p. 141, apud 
THOMASSEN, 2010, p. 101. 
311 MOUFFE, 2000, p. 103-104. 
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Inglês312. Mouffe redireciona sua percepção para o campo teórico através da crítica à 

democracia deliberativa. Assim, apresentamos primeiramente, e de forma bastante sucinta, a 

proposta de pluralismo agonístico, passando, em seguida, para sua compreensão mais 

profunda no desenvolvimento das críticas a Habermas. Essa será, aliás, uma forma de 

proceder bastante condizente com a ideia de antagonismo defendida por ela na construção de 

identidades, com influência derrideana e schmittiana, segundo a qual a (im)possibilidade de 

identificação de um “nós” se dá na medida e a partir do Outro. Tomamos aqui pois, e à 

semelhança de Kapoor313, Habermas como Outro de Mouffe, num exercício agonístico deste 

embate acadêmico.  

 

3.3.1. O Pluralismo Agonístico 

 

Conforme adiantado acima, a autora elege como principais interlocutores os 

autores da teoria da democracia deliberativa, particularmente John Rawls e Jurgen Habermas. 

Segundo ela, apesar de apontarem os limites do modelo puro da democracia representativa 

(em especial, o modelo agregativo314), Habermas e Rawls não produzem um modelo político 

apropriado.  

Mouffe segue uma tradição schmittiana/derrideana de definição da subjetividades. 

Ela recupera de Schmitt a ideia de que as relações sociais são conflituosas, acreditando, 

diferentemente de Schmitt, que é possível trabalhar com o conflito de forma distinta da 

oposição amigo/inimigo. No campo derrideano, a percepção fundamenta-se na ideia de que 

toda construção de identidade é relacional, isto é, de que a afirmação de uma diferença, de um 

“constitutivo externo” (constitutive outside), é a condição de (im)possibilidade da própria 

identidade.  

Assim, “o Político”, para Mouffe, vincula-se à noção de antagonismo, sendo 

caracterizado pela dimensão conflituosa das relações sociais. “A política”, de outro lado, diz 

respeito às práticas, discursos e instituições voltadas à organização da coexistência humana e, 

portanto, da coordenação da conflituosidade inerente ao Político. O autoritarismo, segundo 

ela, ocorre nas situações em que se procede a uma eliminação do antagonismo. 

Nesses termos, para Mouffe, apenas ao reconhecer a dimensão política de 

domesticação da hostilidade do Político é que se pode desenvolver uma teoria democrática. O 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
312 MOUFFE, 2000, p. 108-125. 
313 KAPOOR, 2002, p. 2. 
314 MOUFFE, 2000, p. 81–83 e 96-97. 
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objetivo da democracia é garantir que a construção das identidades não siga um padrão 

amigo/inimigo, isto é, não siga ipsis litteris o próprio antagonismo, mas adote uma 

perspectiva agonista. Tal perspectiva, segundo a autora, está fundamentada no conceito de 

adversário, “i.e. somebody whose ideas we combat but whose right to defend those ideas we 

do not put into question”. A ideia de agonismo, de raízes gregas315, que tem inicialmente um 

fundamento nos esportes, é assim preanunciada por Foucault: 

Rather than speaking of an essential freedom, it would be better to 
speak of an ‘agonism’ – of a relationship which is at the same time 
reciprocal incitation and struggle; less face-to-face confrontation 
which paralyzes both sides than a permanent provocation.316 
 

Para Mouffe, respeitar a alteridade do Outro significa, no campo político, seu 

reconhecimento enquanto legítimo adversário. A solução dialogada/racional é afastada em 

benefício do conflito. Segundo ela, ao invés de eliminar as paixões do ambiente deliberativo, 

o papel da política democrática está na mobilização dessas paixões para o espaço público. 

Apenas assim, aliás, é que se garante que sejam apresentadas reais alternativas políticas317.  

Os contornos da inter-relação entre os atores políticos, porém, não são claros. 

Uma vez que Mouffe recusa a normatividade do consenso, como veremos a seguir, a teoria do 

pluralismo agonístico não delineia de forma nítida como deve ser a interação entre propostas 

adversárias. A construção deliberativa/comunicativa não é, por certo, abarcada por Mouffe318. 

A razão estratégica, portanto, parece ser tida como integralmente legítima.  

 

3.3.2. A resposta não é “racional”; é política. 

 

A primeira crítica desenvolvida por Mouffe a Habermas direciona-se à pretensão 

de recuperação da razão enquanto proposta epistemológica. Partindo de uma tradição pós-

estruturalista, Mouffe acentua o caráter político das ideias de Habermas e pretende 

desmascarar a racionalidade comunicativa como critério apolítico de decisão.  

Nesse sentido, critica a proposta habermasiana que associa democracia e 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
315 Sobre a emergência do agonismo na teoria jurídica e política contemporânea, ver SCHAAP, 2009. 
316 FOUCAULT apud KALYVAS, 2009, p. 16. 
317 Em suas palavras: “liberal democracy requires consensus on the rules of the game, but it also calls for the 
constitution of collective identities around clearly differentiated positions and the possibility of choosing 
between real alternatives. This ‘agonistic pluralism’ is constitutive of modern democracy and, rather than seeing 
it as a threat, we should realize that it represents the very condition of existence of such democracy.” MOUFFE, 
2005, p. 4.  
À ideia de alternativas políticas Mouffe associa a binariedade dos códigos sistêmicos da teoria de Niklas 
Luhmann. É na apresentação de diferentes direções para o jogo político, binariamente em cada tema, que se 
constroem alternativas. A esse respeito, ver MOUFFE, 2005, p. 5. 
318 MOUFFE, 2005, p. 4 
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liberalismo de forma co-originária. Segundo ela, além de desconsiderar a tensão intrínseca 

entre as duas tradições, a proposta de resolver a questão conforme preceitos de racionalidade 

põe fim ao debate público e mascara seu conteúdo político319.  

A autora manifesta incômodo com imperativos de racionalidade e moralidade, 

entendendo que não é papel dos intelectuais impor limites racionais para uma questão que, 

em sua visão, é política. 

The solution to our current predicament does not reside in replacing 
the dominant “means/ends rationality” by another form of rationality, 
a “deliberative” and “communicative” one.320 
 

Isto é, ela não identifica o problema em uma forma de racionalidade.  

This is not a matter of rational justification but of availability of 
democratic forms of individuality and subjectivity. By privileging 
rationality, both the deliberative and the aggregative perspectives 
leave aside a central element, which is the crucial role, played by 
passions and emotions, in securing allegiance to democratic values. 321 
 

Assim, Mouffe diz observar a partir das paixões e emoções a atuação dos sujeitos 

e sua obediência a valores democráticos. Para a autora, a interação dos sujeitos com os 

valores democráticos não se dá sobre um arcabouço racional de justificação, mas em formas 

concretas de individualidade e subjetividade. Por essa razão, repreende a abstração dos 

cidadãos como indivíduos existentes antes da sociedade, como sujeitos numa etapa pré-

política em que seriam abstraídos das relações sociais de poder, de linguagem, cultura, etc. 

Ou seja, ela critica Habermas por trabalhar com sujeitos ditos “pré-políticos”. 

Seria como se, em sua própria teoria, Habermas atribuísse aos indivíduos uma condição 

racional abstrata que foge de sua identidade de carne e osso, de sua concretude linguística e 

social. E que, portanto, “what is precluded in these rationalistic approaches is the very 

question of what are the conditions of existence of the democratic subject”.322 

Essa crítica acentua as diferenças filosóficas e de arcabouço conceitual entre os 

autores. Enquanto Habermas provém da tradição filosófica da teoria crítica e pretende fazer 

uma reconstrução do papel da racionalidade e da própria modernidade, Mouffe representa 

uma vertente desconstrutivista, com forte influência de Derrida323. Assim, o diferente enfoque 

sobre racionalidade na teoria de Habermas e a consequente exportação desse racionalismo do 

campo teórico e estrutural para os sujeitos são objetos de análise relevantes.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
319 MOUFFE, 2000, p. 31-21 e 48-49. 
320 MOUFFE, 2000, p. 95. 
321 MOUFFE, 2000, p. 95. Destaque nosso. 
322 MOUFFE, 2000, p. 95-96. 
323 MOUFFE, 2000, p. 11-13, p. 21-22 e p. 60-80. 
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The view that I want to put forward is that it is not by providing 
arguments about the rationality embodied in liberal democratic 
institutions that one can contribute to the creation of democratic 
citizens. The constitution of democratic individuals can only be made 
possible by multiplying the institutions, the discourses, the forms of 
life that foster identification with democratic values.324 
 

Assim, primeiramente, ao ter como guia a potencialização das formas de 

socialização democráticas, abrangendo paixões e valores, Mouffe aponta para uma 

relevantíssima ponte de aprofundamento da democracia. A busca por instrumentos concretos 

que incentivam as formas de vida democráticas e a mobilização de paixões para o campo 

político constituem relevantes aspectos que vão além de quesitos institucionais e 

argumentativos.  

Nos escritos de Habermas esses aspectos também estão presentes, mas não 

assumem lugar de destaque, como se pode ver no seguinte trecho: 

To be sure, the normative expectation of legitimate lawmaking is 
primarily linked with the communicative arrangement and not with 
the competence of the participating actors (even though the 
procedures and processes are not self-supporting but must be 
embedded in an open political culture). 325 
 

Isto é, Habermas não assume, como o faz Mouffe, a tarefa de formar 

“subjetividades democráticas”. Como ele mesmo diz, deve-se produzir uma organização 

comunicativa que potencializa o intercâmbio de argumentos e reforça a pressuposição pelos 

cidadãos de racionalidade das decisões. Habermas tem como elemento central a racionalidade 

das decisões e a inclinação dos atores para a concessão racional de legitimidade normativa 

(ainda que tácita). 

Apesar da crítica ao estabelecimento de padrões externos ao jogo político, de 

hierarquias entre os valores liberais e republicanos, devemos assinalar que a própria Mouffe 

recorre a condições gerais da democracia, a requisitos valorativos “mínimos”, perceptíveis 

nas construções discursivas de “instituições liberais-democráticas”, “valores democráticos”, 

“liberdade e igualdade”, entre outros. Ou seja, apesar de criticar as limitações racionalistas de 

Habermas ao jogo político, Mouffe também elabora critérios que permitem, por exemplo, a 

transformação de antagonismo em agonismo, e de inimigos em adversários. Não obstante, 

esses são critérios assumidamente políticos. O distanciamento do racionalismo de Habermas é 

relevante por dar centralidade ao conteúdo político e hermenêutico de sua formulação 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
324 MOUFFE, 2000, p. 96. Destaque nosso. 
325 HABERMAS CARDOZO p. 1481. 
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discursiva. Esse entendimento será retomado na conclusão. 

 

3.3.3. O procedimento é fundado em práticas, e não em argumentos 

 

No que tange à formulação do procedimento democrático, e fazendo referência a 

Wittgenstein, Mouffe defende que se dê ênfase às práticas e não aos argumentos (todos 

tratados, evidentemente, num medium linguístico). Segundo ela, a concordância com os 

argumentos não gera, necessariamente, a concordância com a prática. Em suas palavras, 

citando Wittgenstein: 

 (…) if language is to be a mean of communication there must be 
agreement not only in definitions but also (queer as this may sound) in 
judgments.326 
 

Nesse sentido, fazendo uma associação com as já aludidas pressuposições da 

democracia liberal, Mouffe entende que o procedimento só existe enquanto complexo 

conjunto de práticas327. Ao invés de se demonstrar a universalidade argumentativa, deve-se 

buscar constituir formas específicas de identificação; estas é que tornam possível a obediência 

ao procedimento.  

A esse respeito, vale recuperar a perspectiva de Habermas sobre a fidelidade ao 

procedimento, no item 3.2.4 deste trabalho. Ali, sem dúvida, há destaque para a pressuposição 

de racionalidade do procedimento e de seus resultados, como aspecto central. Adicional e 

perifericamente, Habermas propõe requisitos de fidelidade necessários para além da 

pressuposição de racionalidade, tais como um “ethos democrático”, uma cultura política 

liberal, padrões de socialização e algo que ele caracteriza como “patriotismo 

constitucional”328.  

Portanto, entendemos que sua leitura de Habermas se sustenta no que tange à 

centralidade da razão na legitimação das instituições e das decisões normativas. Mas, como 

se demonstrou, em nenhum momento Habermas nega outras formas de fidelidade 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
326 WITTGENSTEIN apud MOUFFE, 2000, p. 68. Não adentramos, neste ponto, a avaliação teórica da análise 
de Mouffe sobre os escritos Wittgenstein. A menção ao filósofo surge apenas como parte da construção de teoria 
da autora, uma vez que assume importância central para o argumento desenvolvido por ela.  
327 MOUFFE, 2000, p. 68. 
328 Segundo Habermas: “A political system based on the rule of law is not self-contained, but also depends on "a 
liberal political culture" and a population accustomed to freedom. Indeed, it depends on "the initiatives of 
opinion-building associations" and corresponding patterns of socialization - "deliberative politics is internally 
connected with contexts of a rationalized lifeworld that meets it halfway." If one also recalls what I said in The 
Theory of Communicative Action regarding the rationalization of lifeworlds, then one can easily understand this 
accommodating lifeworld context in the sense of a "postconventional Sittlichkeit" or a democratic ethos. As I see 
it, systematic reasons make it necessary to speak of democratic processes as embedded in a "constitutional 
patriotism.”. HABERMAS, CARDOZO, p. 1480 a 1481. 
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institucional e de legitimidade normativa. A imbricação entre a produção de poder 

comunicativo e as formas de socialização no Mundo da Vida nos parece uma característica 

imperativa da própria teoria habermasiana329, cujos contornos não são, de fato, acentuados, 

particularmente quanto ao papel das paixões coletivas, mas que estão presentes e podem ser 

abordados com ênfases distintas.  

 

3.3.4. O procedimento não é neutro. 

 

Seguindo a mesma linha da crítica anterior, Mouffe argumenta que uma distinção 

clara entre procedimental e substancial, ou entre ética e moral, não pode ser articulada. Ela 

justifica que os procedimentos envolvem necessariamente compromissos substanciais e 

éticos. Assim, por estarem inscritos em formas de vida concretas, os procedimentos são 

seguidos ou identificados enquanto práticas, e essas, por sua vez, carregam consigo uma 

substancialidade ética particular. 

Por essa razão, Mouffe não acolhe a normatividade moral da proposta de 

Habermas. Para ela, deve-se atuar com base em eticidades concretas, em terra firme.  

“Back to the rough ground” means here coming to terms with the fact 
that, far from being merely empirical or epistemological, the obstacles 
to rationalist devices like the “original condition” or “the ideal 
discourse” are ontological. Indeed, the free and unconstrained public 
deliberation of all on matters of common concern is a conceptual 
impossibility since the particular forms of life, which are presented as 
its “impediments” are its very condition of possibility. Without them 
no communication, no deliberation would ever take place. 330 
 

Sua proposta, portanto, não é de dar uma fundação racional ao modelo 

democrático, mas de estabelecer um compromisso apaixonado, impetuoso, a um sistema de 

referência concreto. Para ela, levar o pluralismo a sério significa trabalhar com ele de maneira 

concreta, lidando com a condição inafastavelmente humana dos cidadãos.  

Essa crítica à pretensa neutralidade do procedimento habermasiano já é 

recorrente. Diante de semelhante objeção feita por Michel Rosenfeld, Habermas esclarece: 

“A resposta quanto ao papel que a distinção forma/conteúdo reserva 
para si no paradigma jurídico procedimentalista depende da 
compreensão desse processo que gera legitimidade. (...) preceituam-se 
duas coisas à práxis geradora de constituições: o direito positivo como 
médium de regulamentações vinculativas, bem como o princípio 
discursivo como instrução para os aconselhamentos ou decisões 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
329 Para uma análise dos supramencionados aspectos, ver NEVES, 2012, p. 68-71. 
330 MOUFFE, 2000, p. 98. 
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racionais. Uma combinação desses dois elementos formais tem de 
bastar para a instauração de processos de criação e aplicação do 
direito legítimo. Pois sob as condições de pensamento pós-metafísico 
não se pode contar com um consenso que continue a avançar e seja 
conteudístico. A restrição a pressupostos formais, nesse sentido, é 
como que talhada para as condições especificamente modernas de um 
pluralismo de visões de mundo, formas culturais de vida, posições de 
interesse, etc.”331 
 

Nesse contexto, ganha relevo, mais uma vez, a divergência epistemológica entre 

Habermas e Mouffe. Os pontos de partida de Mouffe não são compatíveis com a 

normatividade da esfera de validade habermasiana. Sua inclinação para as formas de vida  

concretas na qualidade de elementos de leitura da práxis política não coalesce com uma 

proposta normativa que não esteja totalmente inserida na própria eticidade. A quasi-

transcendentalização do horizonte normativo a partir de elementos da comunicação cotidiana, 

proposta por Habermas numa reconstrução pós-metafísica da racionalidade moderna, não 

parece satisfazer a aspiração mais radicalmente hermenêutica de Chantal.  

De uma maneira ou de outra, Mouffe propõe semelhantes guias normativos, de 

respeito às diferenças e demais derivações dos princípios de liberdade e igualdade, porém 

enquanto requisitos políticos, apoiados em “terra firme”. São duas diferentes abordagens 

filosóficas para sugestões políticas semelhantes. Uma delas dá ênfase na necessidade racional 

de pressuposições básicas da democracia, a fim de garantir respeito da pluralidade de opiniões 

e ao princípio de autonomia política. Mouffe, de seu lado, acentua o caráter político dos 

procedimentos e a violência de cada uma das decisões. 

 

3.3.5. O consenso é uma impossibilidade teórica 

 

Nesses termos, chegamos ao ponto central da divergência de Mouffe com 

Habermas, de grande relevância para este trabalho. Para a autora, a deliberação voltada ao 

consenso não é apenas uma impossibilidade fática, mas uma impossibilidade teórica.  

Segundo ela, buscar o consenso racional configura uma ameaça à democracia332. 

Com base em Derrida e Schmitt, e suas respectivas construções de identidade 333  e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
331 HABERMAS, 2007, p. 339. 
332 MOUFFE, 2000, p. 22. 
333 Mouffe deriva a formação de identidades da ideia de “constitutive outside” derrideana, retirando dela sua 
noção de hegemonia. Diz: “(…) any social objectivity is ultimately political and has to show the traces of the 
acts of exclusion which govern its constitution; what, following Derrida, can be referred to as its 'constitutive 
outside'. This point is decisive. It is because every object has inscribed in its very being something other than 
itself and that as a result, everything is constructed as difference, that its being cannot be conceived as pure 
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antagonismo334, Mouffe apregoa que os obstáculos para a realização concreta do consenso são 

as próprias características constitutivas da democracia335 . A ênfase no consenso e na 

conciliação, segundo a autora, leva à apatia, ao desinteresse na participação política336. Ela 

propõe a seguinte leitura: 

Consensus in a liberal-democratic society is - and will always be - the 
expression of a hegemony and the crystallization of power relations. 
The frontier that it establishes between what is and what is not 
legitimate is a political one, and for that reason it should remain 
contestable.337 
 

Logo, na vertente do pluralismo agonístico, deve-se entender o consenso como o 

resultado de uma hegemonia provisória, que inevitavelmente produz uma forma de exclusão, 

e deve ser contestável338. Para o lugar do consenso na teoria habermasiana, Mouffe propõe a 

diferença e o dissenso como elementos constitutivos da democracia.  

Ao final de sua exposição, porém (e talvez contraditoriamente), ela reconhece a 

necessidade de um consenso mínimo em torno de valores democráticos. O seguinte trecho é 

muito esclarecedor de sua visão:  

I agree with those who affirm that a pluralist democracy demands a 
certain amount of consensus and that it requires allegiance to the 
values which constitute its 'ethico-political principles'. But since those 
ethico-political principles can only exist through many different and 
conflicting interpretations, such a consensus is bound to be a 
'conflictual consensus'. This is indeed the privileged terrain of 
agonistic confrontation among adversaries. Ideally such a 
confrontation should be staged around the diverse conceptions of 
citizenship which correspond to the different interpretations of the 
ethico-political principles: liberal-conservative, social-democratic, 
neo-liberal, radical-democratic, and so on. Each of them proposes its 
own interpretation of the 'common good', and tries to implement a 
different form of hegemony. To foster allegiance to its institutions, a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'presence' or 'objectivity'. Since the constitutive outside is present within the inside as its always real possibility, 
every identity becomes purely contingent. This implies that we should not conceptualize power as an external 
relation taking place between two pre-constituted identities, but rather as constituting the identities themselves. 
This point of confluence between objectivity and power is what we have called 'hegemony'.” MOUFFE, 2000 p. 
21. 
334 Numa proposta de recuperação das críticas de Schmitt à democracia liberal para fortalecer a própria 
democracia liberal (Return of The Political, p. 2), Mouffe enuncia: “While I consider that Schmitt's critique 
provides important insights and that it should be taken seriously, my position, developed in Chapter 2, is that this 
ultimate irreconcilability need not be visualized on the mode of a contradiction but as the locus of a paradox. 
(…) By constantly challenging the relations of inclusion-exclusion implied by the political constitution of 'the 
people' - required by the exercise of democracy - the liberal discourse of universal human rights plays an 
important role in maintaining the democratic contestation alive.” MOUFFE, 2000 p. 9-10. 
335 MOUFFE, 2000 p. 48. 
336 MOUFFE, 2000 p. 104. 
337 MOUFFE, 2000 p. 49. 
338 MOUFFE, 2000 p. 104. 
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democratic system requires the availability of those contending forms 
of citizenship identification.339 
 

Faremos aqui, para facilitar a compreensão, uma parte de nossa análise da crítica 

de Mouffe ao consenso habermasiano. Como ficou claro no trecho acima, quanto à proposta 

de consenso sobre os procedimentos, Mouffe não se distancia tanto de Habermas. Afinal, 

diferentes interpretações sobre o bem comum, diferentes culturas e, até mesmo, diferentes 

respostas para questões de justiça - constitutivas do procedimento - são mencionadas e 

prescritas pelo próprio Habermas. 

A principal divergência da autora permanece de pé, entretanto, sobre a 

normatividade do consenso para a prática política. Para Mouffe, o embate entre adversários é 

tido como momento saudável e constitutivo da democracia, ainda que cada um dos atores não 

esteja aberto ao convencimento mútuo, e apresente no espaço público seu projeto 

hegemônico. Como vimos anteriormente, isso diverge da proposta habermasiana, cuja 

preocupação não é a candência dos embates políticos. Habermas parece entender o conflito, 

em grande medida, como implicação do próprio pluralismo de ideias, assim como decorrência 

da concretização das condições ideais do discurso, guiadas ao consenso. Sua preocupação 

central é a busca por legitimidade das decisões diante do pluralismo. Nesta linha 

interpretativa, a teoria democrática habermasiana não incentiva a formação de identidades 

coletivas divergentes sobre o bem comum. Seu fato-problema está em lidar com a pluralidade 

de visões e com a tomada de decisões vinculantes a toda e cada uma das identidades.  

Além do mais, para Habermas, diferentemente de Mouffe, não basta que haja a 

decisão sem o embate de ideias. A legitimidade da deliberação não condiz com a aglomeração 

impositiva de capital político, mas demanda um fundamento argumentativo. Desse modo: 

Democratic majority decisions are only a ceasure in a process of 
argumentation that has been (temporarily) interrupted under the 
pressure to decide; the results of this process can be assumed even by 
the outvoted minority as a basis for a practice binding on all. For 
acceptance does not mean that the minority accepts the content of the 
outcome as rational, and thus would have to change their beliefs. For 
the time being, however, the minority can live with the majority 
opinion as binding on their conduct insofar as the democratic process 
gives them the possibility of continuing or recommencing the 
interrupted discussion and shifting the majority by offering 
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339 MOUFFE, 2000 p. 103. Curioso notar, neste trecho, que a proposta de democracia radical está inserida como 
uma das possíveis posições no campo político instituído na própria proposta de democracia radical. Ou seja, fica 
claro que, ao invés de um sistema articulado de organização social, trata-se assumidamente de uma proposta 
política, que reconhece a legitimidade de seus adversários e avista sua própria desconstrução enquanto 
hegemonia política. 
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(putatively) better arguments.340 
 

Porém, em função da centralidade excessiva dada à tarefa de produzir 

legitimidade para as decisões coletivas, Habermas deixa de lado certa normatividade do 

dissenso. Ele trabalha em alguns de seus textos com a necessidade de mobilização política341, 

assim como com a ideia de que o consenso não é desejável enquanto futuro-presente342. Só 

que classifica o dissenso como pressuposto fático de sua teoria e como decorrência 

automática das condições ideais do discurso; e não como um de seus objetivos.  

A esse respeito, entendemos que, principalmente no contexto de desintegração da 

esfera pública e de colonização do Mundo da Vida, para tomar um diagnóstico próximo ao 

próprio Habermas, o dissenso não pode, de maneira alguma, ser trabalhado como risco. 

We have dealt with two strategies that counter the risk of dissension 
and therewith the risk of instability built into the communicative mode 
of social reproduction in general: on the one hand, circumscribing the 
communicative mechanism and, on the other, giving this mechanism 
unhindered play.343 
 

Mouffe não concorda com a proposta habermasiana, referida anteriormente, de 

consideração de todos os argumentos numa decisão política. Uma vez que, segundo ela, a 

decisão representará inevitavelmente um passo em direção a um projeto hegemônico, e que a 

fidelidade às decisões e instituições democráticas provêm das práticas políticas e da 

movimentação de paixões coletivas, sua proposta se põe aparentemente indiferente à 

orientação discursiva sobre o conteúdo das deliberações. Este ponto nos parece uma 

fragilidade da proposta de Mouffe, que ao tomar com radicalidade a oposição ao racionalismo 

e à discursividade, desampara o momento deliberativo como momento de construção de 

sentido. O conteúdo da deliberação, inobstante as diferentes formas de fidelidade 

institucional, é, ainda, relevante, apesar de ter suas limitações, como vistas a seguir. 

A última percepção de Mouffe, que expõe os limites da discursividade 

habermasiana, também relevantíssima para trabalhar as atuais mobilizações no Brasil, é a de 

que a prevalência da racionalidade argumentativa pode gerar uma barreira à participação 

social por meio de manifestações e de demandas populares. Em suas palavras: 

Under the pretense of rethinking and updating democratic demands, 
their calls for 'modernization', 'flexibility' and 'responsibility' disguise 
their refusal to consider the demands of the popular sectors which are 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
340 HABERMAS, 1996, p. 1494. 
341 HABERMAS, 1986. 
342 Rever citação da nota 36. 
343 HABERMAS, 1998, p. 36. 
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excluded from their political and societal priorities.344 
 

Esta crítica de Mouffe lança uma dúvida que nos permite refletir sobre a ocupação 

das ruas brasileiras em junho de 2013. Adiante, retomaremos esta crítica de maneira pontual, 

assim como o aspecto das limitações que o racionalismo discursivo impõe ao projeto de 

setores e grupos politicamente minoritários. 

 

3.4. Conclusões Preliminares 

 

Diante do debate aqui exposto, é possível extrair alguns posicionamentos 

relevantes dos autores a respeito do aprofundamento da democracia e do constitucionalismo. 

Extrairemos também algumas reflexões sobre ambas as perspectivas teóricas, elaborando uma 

análise dos pontos centrais. 

Do lado habermasiano, tem destaque o papel constitutivo da interação política, 

cujo resultado não se resume à tradução de interesses e opiniões pré-concebidas, devendo 

ocorrer por meio do intercâmbio de argumentos. Habermas aponta que a criação de 

legitimidade e de poder comunicativo ocorre também fora dos espaços institucionais, 

abrangendo a construção de sentido na esfera pública. 

Do lado de Mouffe, tem destaque o instrumental de mobilização das paixões 

coletivas e o realce do agonismo como elementos essenciais à democracia. Ao retirar o foco 

da legitimidade, Mouffe aborda as decisões políticas como frutos de relações de poder, 

imprimindo-lhes um caráter contingente e, inevitavelmente, excludente, de modo a facilitar 

sua superação e crítica. A esse respeito, Jezierska esclarece: 

Here it is important to keep in mind that in the very logic of operation 
of hegemonies there are inscribed efforts to conceal their contingent 
status. A hegemonic position will always be presented as obvious. 
Nonetheless, in a democracy, the disruption of such a claim is 
purportedly easier as there are plenty of other counter-hegemonic 
claims. Additionally, the provisionality of any political solution is 
underlined by the consciousness of limits inscribed in every identity. 
Hence, I would say that in a democratic society the hegemonic 
position is more likely to be revealed as hegemonic.345 
 

Além disso, de especial relevância num momento de mobilizações em que o 

discurso apartidário e apolítico ganha corpo, Mouffe argumenta que é necessária a construção 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
344 MOUFFE, 2000, p. 6-7. 
345 JEZIERSKA, 2011, p. 200. 
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de subjetividades políticas divergentes. Segundo ela, os riscos do totalitarismo estão presentes 

no discurso de unidade e na intransigência com a diferença.  

Deve-se destacar também a crítica que aponta para os limites da prática discursiva 

habermasiana. Determinados grupos sociais, excluídos em termos econômicos, sociais e 

culturais, são vulneráveis à coerção exclusiva do melhor argumento. A abordagem do espaço 

argumentativo como fruto de interrelações de poder e saber é essencial para perceber que sua 

hiper-valorização por Habermas pode levar à reprodução de desigualdades. 

As teorias feministas somam-se à crítica de Chantal no sentido de que as 

estruturas da razão comunicativa impõem requisitos e meios que servem à reprodução de 

decisões e práticas machistas. Numa curiosa alusão ao contexto indiano, Mosse argumenta:  

(women) have to clothe their ideas and encode their desires in 
particular ways to make them heard and accepted as legitimate in the 
public domain (...) But often, their particular concerns do not find 
place in the consensus.346 
 

Segundo Kapoor, há grupos que não conseguem se expor de maneira adequada 

para gerar convencimento por motivos de sociais, culturais, de gênero, entre outros. Desse 

modo, ele questiona a proposta de uma democracia cujas decisões estão fundamentadas em 

bons argumentos: “Can they enable people to overcome entreched taboos and roles and arrive 

at universally satisfactory decisions?”347. Nos somamos a Kapoor em seu questionamento, e 

entendemos que o processo argumentativo nos termos postos por Habermas não dá conta das 

situações de exclusão do discurso. Isso gera ainda maior perplexidade se levamos em conta, 

por exemplo, as minorias étnicas e linguísticas, cuja participação num modelo racional 

argumentativo de matriz europeia seria, de um todo, incongruente com os imperativos do 

reconhecimento da alteridade de Outro.348 

Semelhantes objeções podem ser feitas à questão do consenso. Há que se 

perguntar até que ponto os movimentos sociais e os grupos minoritários devem fundamentar 

sua práxis política numa normatividade abstrata voltada ao entendimento mútuo. A atuação 

estratégica de grupos no sentido de chamar atenção para um problema ou de se fazer ouvir por 

meio de atos de violência não nos parece a priori incompatível com a democracia, desde que 

tais estratégias estejam fundamentadas em razões políticas para a denúncia de violências e 

voltadas à superação das barreiras que lhes são impostas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
346 MOSSE apud KAPOOR,  2002, p. 11. 
347 KAPOOR, 2002, p. 12. 
348 Em sentido semelhante, KAPOOR argumenta: “Thus, under conditions of Western hegemony, Habermas’s 
“impartial” procedures and “universally binding” communicative rationality may not be so neutral and universal 
after all; in fact, they may mask both Western hegemony and non-Western cultural extinction”. Ibid. 



! 116!

Diante disso, entendemos que a normatividade do consenso, apesar de estar 

inserida numa interação entre facticidade e validade, permanece, não obstante, 

demasiadamente abstrata. Ela não lida com as situações concretas de exclusão, com as 

condições de interação e com as desigualdades políticas das sociedades contemporâneas. 

Habermas reconhece que os pressupostos do discurso são impossíveis na prática, que não 

estão presentes na facticidade, mas não pensa de que forma isso pode interferir na 

normatividade da própria ação comunicativa e do consenso que deles deriva. Sua 

destranscendentalização ocorre em momento apenas posterior, tornando sua generalização 

normativa incompatível até mesmo com as respectivas premissas teóricas. 

No que tange à divergência sobre consenso e dissenso, devemos salientar que 

ambos os autores reconhecem o enfoque do outro: Habermas assume ser o consenso 

indesejável enquanto futuro presente, reconhecendo a permanência do dissenso, e Mouffe 

reconhece o papel de um consenso mínimo sobre as instituições e os fundamentos da 

democracia liberal. Não obstante, como bem aponta Jezierska, cada um deles onotologiza 

respectivamente o consenso e o dissenso. Habermas estabelece uma normatividade universal 

do consenso como fruto da própria linguagem, e Mouffe diz que o antagonismo político é 

uma condição natural das relações humanas. Concordamos com Jezierska a esse respeito: não 

nos parece adequado ontologizar nenhum dos dois conceitos. 

Também entendemos que Mouffe não consegue desenvolver nenhuma ideia sobre 

preceitos de unidade, integração e institucionalidade. Ela não apresenta perspectiva que dê 

sentido àquilo que caracteriza como “consenso mínimo”. Dessa incapacidade, perde-se, por 

exemplo, o papel e a autonomia do direito, que é trabalhado dentro da própria política. 

Deve-se acentuar, além disso, o caráter reformista tanto da democracia 

procedimental habermasiana, quanto do pluralismo agonístico de Mouffe. Ambos fazem uso 

das instituições da democracia liberal para desenvolver suas propostas de democracia radical. 

Questionando essa visão, Zizek diz que Mouffe não consegue questionar o status quo, 

aceitando a democracia liberal do modo como está.349 

As limitações dos autores nos permitem avaliar suas sugestões para o campo da 

democracia radical e repensar as práticas que deram ensejo às recentes mobilizações. De um 

modo ou de outro, as reflexões nos permitem visualizar algumas alternativas ao modelo de 

democracia representativa.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
349 ZIZEK, apud JEZIERSKA, 2011, p. 197. 
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4. VOZES SOBRE DIREITO E DEMOCRACIA:  

Uma Análise da Organização e do Discurso das Manifestações de Junho 

 

Por fim, este último capítulo tem como objetivo analisar os dados encontrados a 

partir do marco teórico construído diante do embate entre as teorias de democracia 

procedimental e pluralismo agonístico. Pretende-se identificar se existe um processo de 

construção de direitos políticos durante as manifestações de junho, e em qual sentido este 

processo caminha - em direção a uma reforma do sistema liberal representativo ou um 

aprofundamento dos elementos participativo, deliberativo e agonístico. Faremos também 

comentários sobre os resultados encontrados com base nas posições teóricas tomadas 

anteriormente. 

Esta avaliação será realizada em duas etapas. A primeira delas está focada na 

estrutura das manifestações, dando destaque para as repercussões dos elementos gerais 

descritos na terceira parte do Capítulo 1 em face dos constructos teóricos e das conclusões 

expostas até aqui. 

A segunda, terá como objeto de análise o discurso desenvolvido nas convocatórias 

para as manifestações em todo o país, hospedadas no Facebook. Avaliaremos de que maneira 

os elementos específicos de tais discursos, retratados no final do Capítulo 2, estão associados 

ao processo de mudança das estruturas políticas e jurídicas, especialmente no tocante à 

interação de conceitos como direito e democracia, liberdade de expressão e legitimidade 

normativa, Estado e sociedade civil. 

 

4.1. Análise dos Aspectos Organizacionais 

 

4.1.1. Estrutura em Rede e Criação de Poder Comunicativo 

 

Conforme delineamos ao final do Capítulo 1, os protestos estruturaram-se em 

rede. Tanto em seu surgimento, quanto no desenvolvimento e no conteúdo das pautas, houve 

uma construção compartilhada de argumentos e sentimentos, especialmente através das redes 

sociais. Tal estrutura de integração apresenta uma maneira diferente de construção de sentido 

e de legitimidade para as decisões dos movimentos, que não está associada a processos 

centralizados de escolha, nem a decisões verticalizadas. Sua forma está associada, portanto, a 

seu conteúdo. A crítica, que identificamos aqui e adiante como estrutural ao sistema político, 

foi feita não apenas a partir do discurso, mas da prática. 
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A comunicação por meio da internet diminuiu o componente privatista da esfera 

pública que teria levado a sua desintegração. Como bem descreve Habermas, este processo 

gerou, no passado, estruturas monológicas de comunicação, das quais os cidadãos 

participavam como meros expectadores. Ainda que haja relevante manipulação no espaço 

público da internet e das redes sociais, a liberdade de transmissão e disseminação de ideias e 

sentimentos conferiu dialogicidade e dinamicidade inédita aos atos de junho. 

Citamos neste trabalho o exemplo das mensagens compartilhadas no Twitter no 

dia 13, em São Paulo. Tais mensagens, escritas por perfis sem grande centralidade na rede, 

foram compartilhadas em função de seu conteúdo. A construção compartilhada nas redes foi 

um importante meio para a criação de poder comunicativo para as demandas e propostas 

levantadas pelos manifestantes, conforme se observou no Capítulo 2. A legitimidade dos 

protestos na esfera pública nacional, assim como a inexistência de lideranças, por exemplo, 

são outros indicadores da construção transversal de poder por meio das redes sociais. 

Esse fenômeno indica uma direção possível para as mudanças demandadas nas 

convocatórias, que serão analisadas adiante. Além da percepção de que a legitimidade é 

construída em espaços externos à institucionalidade, o constructo habermasiano, aplicado ao 

caso, permite-nos vislumbrar meios para integrar aos espaços de decisão institucionais a 

construção em rede de ideias e argumentos, conferindo maior legitimidade às normas e às 

decisões coletivamente vinculantes. 

 

4.1.2. Redes Sociais e Disseminação de Emoções 

 

Além disso, o surgimento dos protestos torna-se mais compreensível a partir do 

embate teórico exposto e das conclusões alcançadas. Como dissemos anteriormente, segundo 

Mouffe, o desafio para o desenvolvimento da democracia nas sociedades contemporâneas está 

em criar formas de identificação que irão contribuir para mobilizar paixões em direção a 

estruturas democráticas.  

A explosividade dos atos demonstra a centralidade do papel das emoções no 

processo descrito. A participação de milhões nas ruas ocorreu em função, especialmente, da 

mobilização das paixões, e não do intercâmbio de razões universalizáveis. O embate entre 

Habermas e Mouffe ficaria ainda mais claro, também. 

A importância das emoções e sua respectiva associação com o aprofundamento da 

democracia e da legitimidade, com a qual concordamos no final do capítulo anterior, aplica-se 

de maneira evidente à situação concreta das manifestações. Não basta que haja liberdade e 
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igualdade para expor argumentos e construir poder comunicativo, procedimentalmente, tal 

qual proposto por Habermas; é preciso que esta construção esteja associada à condição 

humana, de carne e osso, reivindicada por Mouffe, que lida com as paixões, os sentimentos e 

as subjetividades democráticas. O enfoque de sua teoria em mecanismos concretos de 

mobilização, que não empreendem uma racionalização das subjetividades, demonstra sua 

relevância prática no caso. 

 

4.2. Análise dos Aspectos Discursivos 

 

4.2.1. Luta por Direitos Políticos: Vozes e Participação 

 

Em resposta à hipótese geral levantada na introdução deste trabalho, de que há um 

processo de construção de direitos políticos nas manifestações, identificamos diversos 

elementos que a suplantam e confirmam. Adiantaremos, paralelamente a tal confirmação, a 

compreensão do conteúdo identificado sobre este processo, que é de aprofundamento do 

elemento participativo e, talvez, deliberativo. Isto confirma uma das hipóteses específicas 

formuladas na introdução, e afasta as outras duas. Dividimos esta exposição em quatro partes, 

formadas a partir dos elementos discursivos específicos apresentados no final do Capítulo 2. 

 

4.2.1.1. Liberdade de Expressão e Ação Comunicativa 

 

Conforme exposto no item 2.2.3.9, há uma transversalidade no discurso das 

convocatórias a respeito da luta por direitos, e, especificamente, da luta por liberdade de 

expressão e de manifestação. Também expusemos as derivações positiva e negativa deste 

discurso, associadas, de um lado, à repressão policial, e de outro, à capacidade de intervir nas 

decisões.  

A liberdade de expressão é um dos pressupostos da teoria do agir comunicativo, 

associado à possibilidade de expressar argumentos na esfera pública que sejam levados a sério 

pelos interlocutores. Poder expor ideias é uma das condições do discurso, constituindo parte 

central do procedimento habermasiano. O mesmo vale para a liberdade de protestar. Ela é 

uma derivação da liberdade de expressão, com conteúdo ainda mais associado aos direitos 

políticos. Em ambos os casos, a existência desses direitos está atrelada à democracia. No caso 

sob exame, a luta por direitos demonstra uma faceta importante da relação entre 

constitucionalismo e democracia. A co-implicação entre ambos, segundo a teoria 
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habermasiana, assume que nenhum dos dois esteja completo, perfeito, terminado. Lutar por 

direitos, tal qual enunciado nas convocatórias, seria uma forma de aprofundar o 

constitucionalismo, e ao mesmo tempo, aprofundar a democracia. 

A discursividade das convocatórias a este respeito não está associada aos 

mecanismos de decisão por meio da representação. A defesa da livre expressão e protesto tem 

como escopo a atuação direta do povo, que participa da construção de poder comunicativo na 

esfera pública, in casu, nas ruas e nas redes. Quando entendido ao lado da demanda para que 

as vozes sejam ouvidas, apontada no item 2.2.3.17, o conteúdo participativo do discurso dos 

protestos pela construção de direitos fica ainda mais claro. A mensagem é de que a voz do 

povo deve ser ouvida, conclamando do direito de participação e o poder influência nos 

processos decisórios. Não se trata de um discurso de validade limitada, em seu interior, de 

modo que não prospera a terceira hipótese específica formulada na introdução, de que se 

pretende apenas colocar o sistema liberal representativo de volta nos trilhos. 

Vale delinear a compreensão dos direitos políticos que estamos utilizando aqui. 

Ela não se restringe à construção de normas num arcabouço eleitoral. Este último foi ao longo 

da história, o fronte mais relevante da disputa do conteúdo dos direitos políticos associados à 

expansão da democracia, como vimos na introdução. O que defendemos neste trabalho é que 

os direitos políticos não se restringem aos mecanismos de representação eleitoral, mas 

abarcam também os outros aspectos propostos na introdução e desenvolvidos no Capítulo 3. 

Assim, neste quesito, torna-se claro que o discurso das convocatórias aponta para a 

construção de direitos políticos, com conteúdo participativo. 

 

4.2.1.2. Associação entre Participação e Mudança 

 

Um segundo elemento discursivo presente nas convocatórias diz respeito à 

associação entre participação e mudança. Como introduzido no item 2.2.3.14, as 

convocatórias expõem o discurso horizontal de que a mudança é alcançada por meio da 

participação. Ela não é fruto do processo eleitoral, nem da vitória de determinado grupo 

político a reocupar o espaço institucional. A mudança depende da intervenção do próprio 

povo nas ruas, que expõe suas demandas e os descaminhos do Estado, dos políticos e dos 

partidos. É uma forma diferente de enxergar a relação entre Estado e sociedade civil no 

modelo liberal representativo; a qual, do ponto de vista de construção de legitimidade, não se 

resume ao momento eleitoral. 
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Outro discurso semelhante a este é de que a participação, além de ser um 

mecanismo de mudança, é também um dever cívico (item 2.2.3.15). Esta é uma postulação do 

republicanismo, que encontra relevância por atribuir ao cidadão não apenas o direito político 

de cunho participativo, mas o dever compartilhado. Novamente, não se trata de um discurso 

com prazo de validade interno, formulado como intervenção urgente direcionada à 

normalidade anterior. Em ambos os discursos que permeiam as convocatórias para os atos, e 

que estão profundamente associados entre si, pode-se identificar a construção de direitos 

políticos de cunho participativo.  

Além disso, pode-se vislumbrar também um elemento deliberativo no discurso. 

As vozes das convocatórias que conclamam atenção pretendem ser ouvidas, ainda que a 

maioria dos representantes eleitos tenham um posicionamento pessoal ou partidário 

divergente. O pleito por respeito à liberdade de expressão e de protesto pressupõe que a 

expressão e o protesto, em espaços não institucionais, podem interferir nas decisões tomadas 

em espaços deliberativos, isto é, que as razões e a pressão exercida são relevantes para o 

convencimento e a tomada de decisão. De outro lado, porém, a discursividade contrasta, em 

alguma medida, com o desenvolvimento dos atos, descrito no item 1.2 deste trabalho, em que 

associamos o declínio dos protestos também a introdução de um momento mais deliberativo, 

em que o intercâmbio de argumentos sobre as demandas fez arrefecer o movimento inicial 

majoritariamente guiado por emoções. Dessa forma, o elemento deliberativo pode estar 

presente no discurso, de forma implícita, a partir dessa dedução interpretativa de que a 

atuação direta deve ser levada em conta argumentativamente nos espaços de decisão. Porém, 

isto não conduz a uma identificação fortemente fundamentada deste elemento, que não 

aparece de forma explícita nos discursos e não é contraposto de forma sólida por outra 

tendência. 

 

4.2.1.3. Oposição Povo X Estado, Políticos e Partidos.  

 

Um terceiro elemento discursivo, identificado no item 2.2.3.4, é o que constrói a 

identidade do povo a partir de sua diferenciação do Estado, dos partidos e dos políticos. Ele é 

o critério que confere unidade ao povo. A crise de representatividade é tida como prejudicial a 

todos do povo, sem exceção, que se unem como um só para demonstrar seu 

descontentamento. A unidade das demandas, criada de forma metalinguística nas 

convocatórias, está associada à falta de representatividade dos entes públicos e dos políticos.  
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A mesma perspectiva pode ser compreendida a partir do elemento específico que 

veicula o apartidarismo dos atos. Há quem o compreenda como uma negação da política, em 

sentido amplo. Porém, as vozes recorrentes que demandam atenção e liberdade de expressão 

não são, nem pretendem ser em seu conjunto apolíticas. Negar participação aos partidos num 

ambiente em que a identificação do povo é feita a partir de sua diferença com o Estado e os 

políticos tem significados que vão além da simples incompreensão do papel dos partidos 

numa democracia. Isso demonstra que a produção de legitimidade e de poder comunicativo se 

dá também com a participação da sociedade civil; ela não é exclusividade das estruturas 

partidárias. A sociedade civil diz em alto e bom som que merece ser ouvida sobre as decisões 

do país, ainda que não esteja engajada em estruturas partidárias.  

Novamente, nota-se que está presente na discursividade dos protestos a 

construção de direitos políticos de conteúdo participativo, indo além dos espaços formais de 

representação para envolver também a esfera pública.  

 

4.2.1.4. Assembleias no Espaço Público Urbano e Digital 

 

Em quarto lugar, conforme indicado no item 2.2.3.8, uma parte das convocatórias 

fez menção a assembleias e reuniões para organização e construção das pautas dos protestos. 

Como apontamos anteriormente, o discurso sobre tais assembleias não foi majoritário, 

possuindo menor transversalidade se comparado aos demais, supra e inframencionados. Não 

obstante, a presença de espaços de deliberação abertos não deixa de ser relevante para a 

análise do atos, inobstante sua ocorrência setorial. É um discurso que contrasta, sem dúvida, 

com a ideia sedimentada na maioria das convocatórias de que as pautas já estavam dadas. 

Como vimos, a unidade de pautas, apesar de divergir de nosso marco teórico - como será 

apontado adiante -, está atrelada, ainda assim, à construção de direitos políticos em sentido 

participativo e, reflexamente, deliberativo. A elaboração de assembleias, não se contrapõe a 

esta tendência derivada do discurso de unidade; apenas assume que é preciso criar espaços 

alternativos de deliberação durante as próprias manifestações. Esta observação, aliás, poderia 

vir junto da análise formal dos protestos, por tratar da forma de organização dos atos e seu 

conteúdo simbólico; porém, este elemento foi identificado apenas através do discurso e 

merece as considerações adequadas neste sentido.  

As assembleias somam-se à construção em rede de posicionamento, descrita no 

item 4.1.1. Elas introduzem um modelo de organização que amplia o espaço de decisão 

formal dos próprios atos, no campo digital e/ou urbano, envolvendo toda a sociedade civil. 
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Tais espaços são tidos como destinados à construção aberta e direta, sem necessidade de 

representação, e seus resultados pretendem-se fundamentar no intercâmbio de argumentos.  

Desse modo, este quarto elemento, apesar de ir de encontro à proposta de unidade 

de pautas, contribui para o sentido identificado de construção de direitos políticos de cunho 

deliberativo e participativo. 

 

 

 

4.2.2. Luta por Direitos Políticos: Vozes por Unidade 

 

Ultrapassada a discussão sobre o processo de construção de direitos políticos com 

direcionamento para os elementos participativo e deliberativo, apontamos a seguir as razões 

para o afastamento do elemento agonístico, introduzido sucintamente no início do trabalho e 

desenvolvido no Capítulo 3. Tal componente tem como características centrais a divergência 

e a construção de identidades relacionais adversárias e assumidamente políticas. O elemento 

agonístico dá centralidade ao dissenso, acentuando as divergências com a normatividade do 

consenso, tal qual exposto no capítulo anterior.  

Este elemento não encontra guarida nas convocatórias, em razão, principalmente, 

do discurso unitário, o qual aglomera diversos alvos da crítica de Chantal Mouffe a 

Habermas, com os quais concordamos parcialmente. Isso ocorre, em primeiro lugar, pois 

havia nas convocatórias um discurso de unidade atrelado a uma ideia de bem comum. Além 

disso, a unidade é criada a partir da construção procedimental de direitos (a unânime luta por 

direitos). A neutralidade desse discurso permeia também o rechaço à política partidária, o que 

não descaracteriza a assunção de parcialidade dos atos, mas os colocam como neutros entre as 

possíveis preferências do povo brasileiro. 

As convocatórias não assumem nem mesmo o consenso como meta, a orientar a 

discussão entre opiniões divergentes, tal qual proposto por Habermas. O consenso é 

produzido no discurso como um dado e uma condição de possibilidade para a intervenção do 

povo. Até mesmo do ponto de vista habermasiano, o fechamento do debate em uma proposta 

unitária é visto como prejudicial à democracia. Porém, Habermas não produz elementos 

teóricos voltados à busca pelo dissenso, uma vez que o dissenso é assumido por ele como 

decorrência do “fato do pluralismo” e um “risco”; afinal, a validade que permite a crítica à 

tradição é também produto da normatividade do consenso. Mouffe aprofunda esta crítica e 

permite visualizar de maneira mais direta os riscos do discurso político unitário. Ainda que 
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pautado na luta por direitos, na melhoria do procedimento, na defesa de condições associadas 

a um mínimo de liberdade e igualdade, o discurso que conclama a unidade do povo rechaça a 

divergência e a pluralidade deste mesmo “povo” sobre as demandas produzidas. Mouffe 

entende que existem mesmo divergências dentro da própria construção dos direitos, da 

interação entre liberdade e igualdade e do desenvolvimento de um procedimento democrático. 

A derivação da crítica à tradição a partir do arcabouço genérico da ação comunicativa não se 

poderia assumir neutra, unitária ou livre de interpretação política. Mouffe assume sua 

proposta de aprofundamento da inter-relação entre constitucionalismo e democracia como 

uma proposta política, realmente inserida em seu contexto, parcial, e não uma decorrência 

direta e neutra da própria racionalidade. 

No caso das convocatórias, expõe-se a divergência ao sistema político brasileiro 

como fruto do consenso, formulado a partir da luta por direitos. A divergência é consensual 

entre o povo brasileiro. Como diz Mouffe, o risco do totalitarismo está na exclusão do 

antagonismo da esfera pública. Apesar de abarcar uma ampla gama de demandas nas ruas, tais 

demandas são tidas como complementares ao discurso das convocatórias e à unidade 

propositiva do povo. A pluralidade é neutralizada no discurso de unidade. Como dizem 

algumas convocatórias, deve-se deixar a divergência para depois; o momento é de unificar a 

luta contra um inimigo comum, isto é, o próprio sistema político, os políticos, a polícia, o 

Estado, a situação da saúde, da educação e do transporte público. “Se não quer ajudar, não 

atrapalhe”. 

Por isso, entendemos que, apesar de mobilizar paixões e emoções para a disputa 

democrática, a formação de identidades durante as manifestações ocorreu por meio do 

discurso totalizante sobre a unidade do povo. Entendemos pois que não está presente no 

discurso das convocatórias o elemento agonístico, mas, sua negação: a unidade, a neutralidade 

política da luta por direitos e a indesejabilidade da diferença durante os atos. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho chega ao final com alguma relevância prática. A sistematização dos 

dados e dos discursos colhidos a respeito das manifestações de junho de 2013 viabiliza sua 

compreensão de maneira mais profunda, dialogando com o processo em curso de construção 

de interpretação dos eventos. 

Em primeiro lugar, foi possível compreender o surgimento dos protestos de junho, 

atrelados aos atos contra o aumento do preço das passagens em diversas localidades, 

principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pôde-se também visualizar a relação entre a 

disseminação dos protestos e o compartilhamento de emoções nas redes sociais. Os atos 

contra a Copa do Mundo adicionaram um componente nacional mais forte às manifestações, 

que surgiam até então apenas em apoio às demais cidades ou em face de circunstâncias locais  

do transporte público urbano. Descrevemos também a rapidez com que as manifestações 

“incendiaram” as avenidas brasileiras, atingindo grandes proporções em poucos dias. Além 

disso, apontamos hipóteses a respeito da redução no número de eventos, calcadas 

principalmente na transferência das emoções iniciais para a necessidade de formulação e 

discussão de argumentos, processo este incentivado por perguntas provenientes de diversos 

setores. Foi possível também delinear a organização dos atos e sua forte dependência da 

internet. As redes tiveram um papel central na disseminação de emoções e de ideias, assim 

como na organização dos eventos, que surgiram sem líderes, sem estrutura formal predefinida 

e com temas construídos em rede. A relação contínua entre redes e ruas re-significou o espaço 

público urbano e digital, e teve como característica a ocupação dos espaços simbólicos, a 

formação do sentimento de comunidade e a criação de lugares não institucionais para a 

construção de decisões coletivas, tanto nas redes, quanto nas ruas.. 

Ademais, foi possível coletar uma grande quantidade de discursos produzidos nas 

redes sociais em junho e utilizados para convocar os ativistas. Colhemos também inúmeros 

dados amostrais que permitiram a compreensão da dispersão geográfica das manifestações, 

sua frequência e sua abrangência em todo o país e no exterior. Por meio de gráficos, foi 

possível exibir e avaliar a representatividade dos dados, assim como suas tendências e 

limitações. Descobriu-se, por exemplo, entre outros, a alta concentração de eventos na região 

centro-sul do país e a explosão no número de eventos e de confirmados no dia 20 de junho. O 

discurso das convocatórias foi avaliado por meio de diversas metodologias, dentre as quais a 

análise semântica com base em redes, a análise quantitativa do discurso por meio das tabelas 
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de conceitos e de inter-relações, assim como da análise interpretativa por meio da leitura 

integral das 357 convocatórias. 

Neste processo, identificamos diversos discursos específicos e complementares, 

tais como a unidade do povo, o apartidarismo, o pacifismo, a luta por direitos, a demanda por 

direitos sociais, a luta por liberdade de expressão e de protesto, a crença no bem comum, a 

luta contra a corrupção, a vinculação entre participação e mudanças e o nacionalismo.  

Em seguida, conseguiu-se fundamentar o marco teórico do trabalho, a fim de 

interpretar adequadamente os resultados. Partiu-se desde os fundamentos da teoria de 

democracia procedimental habermasiana, até as críticas de Mouffe e sua proposta de 

pluralismo agonístico. Foi possível também retirar conclusões teóricas próprias a respeito do 

embate. 

Além disso, devemos pontuar que os resultados alcançados não são mais que uma 

interpretação. Aliás, como não poderiam deixar de ser. Não obstante, as conclusões dessa 

pesquisa estão fundadas em diversos elementos concretos. Acreditamos ter alcançado a 

fidelidade mencionada na introdução, entre os resultados e os elementos empíricos e teóricos 

colhidos ao longo da pesquisa.  

Dentre os resultados, foi possível identificar uma tendência de que os protestos 

estão inscritos em um processo de construção de direitos políticos. Direitos estes entendidos 

em um sentido amplo, tal qual formulado no Capítulo 3. Afastou-se a tendência descrita na 

hipótese de que seria impossível identificar discursos transversais entre as convocatórias em 

razão de sua pluralidade. Afastou-se também a outra tendência hipotética de que a construção 

de direitos políticos seria uma intervenção temporária no sistema liberal representativo. Os 

dados indicam a presença concreta do elemento participativo nas manifestações, e, talvez, do 

elemento deliberativo. Indicam também que não esteve presente o elemento agonístico, em 

razão do forte discurso sobre unidade e consenso. 

Além da repercussão prática dos resultados deste trabalho, no sentido de dialogar 

com a interpretação dos atos e o processo de mudança político-jurídico em curso, a pesquisa 

também possui relevância acadêmica para a compreensão deste processo de construção de 

direitos, que é contemporâneo. Como dito, não se pode derivar o conteúdo e os direitos 

apenas da interpretação teórica sobre a moralidade individual, mas também a partir de seu 

surgimento concreto.  

Sem a pretensão de esgotar o tema, deixamos as demais questões suscitadas e 

pendentes para aprofundamento em outras pesquisas. 
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Tabela!Geral!dos!Eventos!Colhidos!no!Facebook!
!
!

URL Dia de 
Junho 

No 
Brasil? 

Traduzi
do? Cidade Local 

Confi
rmad

os 
Texto 

https://www.facebook.com/
events/482759868468586 21 Sim Não Toledo PR 6689 MANIFESTAÇÃO PACÍFICA TOLEDO-PR PELO DIREITO À CIDADE! 

https://www.facebook.com/
events/606217742736435 20 Não Espanhol Salamanca Espanha 190 

Os protestos estão ocorrendo em mais de 90 cidades em todo o Brasil e no 
mundo (em apoio)! 
 
A luta do povo contra o aumento das tarifas nos transportes públicos está 
ficando maior e mais forte! Mas só a resposta do governo é abusiva, arbitrária e 
violenta repressão policial de cada ato. Nesta última quinta-feira em São Paulo, 
uma manifestação de 20.000 pessoas, totalmente pacífico, foi interceptado 
bombas e balas de borracha. 
 
Basta de corrupção! Só a criminalização dos movimentos sociais! Basta à 
violência contra a voz do povo! 

https://www.facebook.com/
events/146029338919208 25 Não Espanhol Granada Espanha 169 

Manifesto: Democracia Fronteiras nao tem. 
 
Temos assistido nos últimos dias, algumas das expressões mais violentas da 
democracia sectária, o Estado de não-direito e sem diálogo estabelecido no 
Brasil durante os últimos dois anos. 
Notamos, impotente, a violação de uma série de direitos civis e humanos pela 
polícia militar não tem uma preparação adequada e deve garantir a segurança da 
sociedade. Estamos diante de uma onda de violência, humilhação e desprezo. 
Por outro lado, testemunhamos o despertar de um povo, ou melhor, o que nós 
testemunhamos que somos parte dela e, portanto, estamos levantou (...) Nós nos 
levantamos todo o contexto político e social FORCE EM NOSSA tem 
PAÍS.NOS Para exigir uma TRANSPORTES PÚBLICOS, educação e saúde 
quality.We levantar PRINCIPAL QUEREMOS E CRIAR: BRASIL APENAS 
UM, onde todos possam viver com dignidade (...) Nós vamos fechar NÃO "! 

https://www.facebook.com/
events/165396716966531 16 Não Inglês Berlim Alemanh

a 3197 

Caros berlinenses e expatriados amigos: ontem , o povo de São Paulo, Rio e em 
algumas outras grandes cidades do Brasil tomou as ruas para protestar contra o 
que , como a Turquia , era sobre algo aparentemente trivial no início - o 
aumento dos custos de transporte público - mas acabou sendo um protesto 
contra um país que está cada vez mais manter as pessoas de viverem suas vidas 
adequadamente com iniciativas legais abusivas que humilham os homossexuais 
, mulheres e outras minorias , os lotes de tráfego e transporte ruim , muita 
violência de criminosos e policiais e corrupção . 
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Os brasileiros foram massacrados pela polícia com gás lacrimogêneo , balas de 
borracha e cavalaria. Foi um protesto bastante pacífica . 
O governo diz que ninguém foi prejudicado durante os protestos e os principais 
grupos de mídia mostrar às pessoas como os vilões e os vândalos e os policiais 
como heróis , apesar de quase dez jornalistas ficou gravemente ferido e preso. 
Um monte de tumblrs e blogs mostram fotos e histórias de pessoas que se 
machucaram lá. Alguns são amigos ou amigos de amigos. Há também toneladas 
de vídeos que mostram a violência dos policiais contra os manifestantes 
pacíficos e claramente polícia destruindo seus próprios carros para dizer à 
imprensa que foram os manifestantes que fizeram isso . 
Nós , brasileiros que vivem no exterior não pode manter a calma na frente de 
toda essa truculência que está acontecendo não só no Brasil , mas também na 
Turquia e um monte de outros países, esses dias difíceis . 
Democracia não é visível para nós , estamos perdendo os nossos direitos , sendo 
massacrados pelo Governo e pessoas poderosas . Mesmo protestos pacíficos são 
tidos como um crime agora no Brasil, com a violência a pessoas inocentes . 
Portanto , vamos para as ruas , para fazer alto o nosso apoio a estas pessoas, que 
têm o sonho de um lugar melhor para oferecer aos seus filhos. 
Todos vocês estão convidados a se juntar a nós . Vamos dar uma chance à paz ! 

https://www.facebook.com/
events/193670530793097 23 Não Inglês Karlsruhe Alemanh

a 123 

Contra a precariedade do transporte público , as tarifas aumentam de transportes 
públicos e da política repressiva dos governos do Brasil . 
 
Para uma melhor educação, melhores serviços de saúde pública e um melhor 
transporte público. O Brasil tem hoje um dos piores e também um dos sistemas 
de transporte público mais caro do mundo. 
 
Nos últimos dias , os brasileiros viram um crescimento da repressão policial 
contra os protestos legítimos contra o aumento da tarifa de transporte público , 
especialmente na cidade de São Paulo. As manifestações não são sobre o 
aumento de R $ 0,20 mais, mas , similar aos protestos turcos , eles representam 
algo muito maior , incluindo uma melhor educação , saúde, hospitais , transporte 
público ... 
 
A brutalidade da polícia que os brasileiros estão enfrentando ultrapassa os 
limites aceitáveis e não tem respeito por ninguém. Atinge jornalistas, idosos , 
estudantes, moradores que vivem no entorno dos protestos ... Durante o quarto 
protesto público organizado pelo Movimento Passe Livre (MPL ), em São Paulo 
, de acordo com cálculos do MPL , mais de 100 ficaram feridas (de acordo com 
a Polícia Militar, nenhum civil foi ferido , ignorando os relatórios, fotos, vídeos 
e imprensa) . Entre os feridos estão um jornalista de TV Folha - atingido por 
uma bala de borracha no olho , o que , felizmente, não a cegou 
permanentemente - , um jornalista Carta Capital , que foi preso , porque ele 
tinha uma garrafa de vinagre, usado como um (!) remédio contra bombas de gás 
lacrimogêneo , e um fotógrafo freelancer que também foi atingido no olho por 
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uma bala de borracha e, provavelmente, tornar-se cego para sempre. Além deles 
, existem muitos outros casos, como uma velha senhora atingido no rosto por 
uma bala de borracha após sair da igreja na região da Avenida Consolação e um 
homem de 74 anos que teve a janela de seu carro quebrado por uma bomba gás 
lacrimogêneo , o qual , evidentemente, desencadeada no interior do carro . Há 
vídeos de maio no youtube que descrevem a violência e repressão da Polícia . 
Gás de pimenta sendo pulverizado em pessoas que transportam crianças , a 
polícia atropelando pessoas em Brasília, e até mesmo protestos em que as 
pessoas estariam gritando "Não Violência " apenas para ser atendidos com a 
opressão policial agressivo . 
 
Enquanto isso, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad , eo governador do 
estado de São Paulo, Geraldo Alckmin , presente em Paris a candidatura da 
cidade de São Paulo para sediar a Expo 2020. A cidade não é apenas estrutural e 
politicamente despreparada para tais eventos e da Copa do Mundo de 2014, mas 
também os nossos governantes parecem ser completamente incapaz de lidar 
com as demandas de cidadãos e indulgente com a repressão policial . 
 
Quem somos nós? 
Somos estudantes brasileiros que residem em vários países da Europa e 
América. Estamos organizando para apoiar os manifestantes no Brasil, lutando 
por seus direitos . 
Somos brasileiros que vivem fora do Brasil , mas continuamos a acreditar que o 
nosso país pode ser uma mais justo, mais seguro , mais humano. 
Estamos italianos , Português, alemães , britânicos, europeus, americanos, 
Somos pessoas de todo o mundo que apoia o povo brasileiro nessa luta ! 
 
Nós somos aqueles que se recusam a sentar-se ainda com a desculpa de que " 
estamos longe ", e que sentem a necessidade de falar , de agir, de lutar. 
 
O governo do estado está usando e abusando das ações policiais mais violentas 
para reprimir as manifestações. A polícia está tratando os manifestantes como 
criminosos , atacando e prendê-los . Muitos são " caçados ", mesmo após as 
manifestações . 
Eles estão tentando criminalizar o direito das pessoas de falar ! 
 
Estamos, portanto, a organização de eventos em todo o mundo como um apoio 
aos brasileiros que estão se manifestando . Somos brasileiros . Estes 
manifestantes também estão lutando por nossos direitos. É por isso que temos de 
aderir a esta luta. 
 
Estes eventos terão lugar em várias cidades do mundo, como Paris , Londres, 
Madrid , Valencia e Turim. A lista com as dezenas de cidades participantes pode 
ser encontrada aqui - http://www.facebook.com/events/551482894889876/ 
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É por isso que precisamos de apoio de todos. Precisamos de você para participar 
e mostrar que mesmo estando longe , ainda somos brasileiros e queremos nossos 
direitos garantidos ! E mesmo aqueles de nós que não são brasileiros , em favor 
da democracia e da liberdade de se manifestar ! 
 
Devemos explicar a todos que o Brasil está passando por um momento político 
intenso , que a população está nas ruas lutando contra o aumento abusivo das 
tarifas de ônibus, contra um serviço de transporte público ruim. E isso, para 
piorar a situação, os governadores estão enviando a polícia para atacar e ferir os 
manifestantes . 
 
Nossa maior arma aqui : Informação ! 
Vamos mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil! Vamos mostrar 
ao povo lutando pela democracia , o povo a lutar pelo direito de lutar ! 
Assim, podemos ter certeza de que , pelo menos , estamos a contribuir para a 
luta por nossos direitos ! 
 
 
# WorldWithBrazil 
# Resistirépreciso 
# Brasil - Democracyhasnoborders 
 
 
AÇÃO ! 

https://www.facebook.com/
events/395566087229291 18 Não Inglês Canberra Austrália 40 

Amanhã vamos para protestar em frente à Casa do Parlamento em resposta ao 
que está acontecendo no Brasil. Queremos mostrar o nosso apoio para as 
pessoas que estão lutando por seus direitos no país sul-americano. Junte-se a 
nós, se puder! 

https://www.facebook.com/
events/669735929710432 22 Não Inglês Austin Estados 

Unidos 189 

Contra o transporte público precário , o aumento de tarifas de transporte público 
e da política repressiva dos governos do Brasil . 
 
Quem somos nós? 
Somos estudantes brasileiros e cidadãos residentes em vários países da Europa e 
América. Estamos organizando para apoiar os manifestantes no Brasil, lutando 
por seus direitos . 
 
Somos brasileiros que vivem fora do Brasil , mas continuamos a acreditar que o 
nosso país pode ser uma mais justo, mais seguro , mais humano. 
Estamos italianos, Português , alemães, britânicos , europeus, norte-americana. 
Somos pessoas de todo o mundo que apoia o povo brasileiro nessa luta ! 
 
Nós somos aqueles que se recusam a sentar-se ainda com a desculpa de que " 
estamos longe ", e que sentem a necessidade de falar , de agir, de lutar. 
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O governo do estado está usando e abusando das ações policiais mais violentas 
para reprimir as manifestações. A polícia está tratando os manifestantes como 
criminosos , atacando e prendê-los . Muitos são " caçados ", mesmo após as 
manifestações . 
Eles estão tentando criminalizar o direito das pessoas de falar ! 
 
Estamos, portanto, a organização de eventos em todo o mundo como um apoio 
aos brasileiros que estão se manifestando . Somos brasileiros . Estes 
manifestantes também estão lutando por nossos direitos. É por isso que temos de 
aderir a esta luta. 
 
Estes eventos terão lugar em várias cidades do mundo, como Paris , Londres, 
Flórida, Atlanta, Chicago , Boston, Madrid , Valencia e Turim. 
 
É por isso que precisamos de apoio de todos. Precisamos de você para participar 
e mostrar que mesmo estando longe , ainda somos brasileiros e queremos nossos 
direitos garantidos ! E mesmo aqueles de nós que não são brasileiros , em favor 
da democracia e da liberdade de se manifestar ! 
 
Devemos explicar a todos que o Brasil está passando por um momento político 
intenso , que a população está nas ruas lutando contra o aumento abusivo das 
tarifas de ônibus, contra um serviço de transporte público ruim. E isso, para 
piorar a situação, os governadores estão enviando a polícia para atacar e ferir os 
manifestantes . 
 
Nossa maior arma aqui : Informação ! 
Vamos mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil! Vamos mostrar 
ao povo lutando pela democracia , o povo a lutar pelo direito de lutar ! 
Assim, podemos ter certeza de que , pelo menos , estamos a contribuir para a 
luta por nossos direitos ! 
 
 
# WorldWithBrazil 
# changebrazil 
# vemprarua 

https://www.facebook.com/
events/618926318132575 20 Não Inglês Albuquerque Estados 

Unidos 81 

Olá a todos, 
 
Nossa vez chegou a espalhar a palavra e enviar o nosso apoio a todos os 
brasileiros que estão agora lutando por um país melhor. Não podemos mais 
aceitar tais níveis de violência e corrupção. 
 
Nós vamos nos encontrar na frente do UNM Livraria quinta-feira às 06:00 . 
Traga cartazes e muita energia . 
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O Brasil está atualmente passando por um colapso generalizado de sua infra-
estrutura . Há problemas com portos, aeroportos, transporte público, saúde e 
educação. O Brasil não é um país pobre e as alíquotas são extremamente 
elevados. Os brasileiros não vejo nenhuma razão para ter essa infra-estrutura 
ruim quando há tanta riqueza que é tão altamente tributado. Nas capitais as 
pessoas passam até quatro horas por dia no trânsito, ou em seus carros ou em 
transporte público lotado que é de muito má qualidade . 
 
O governo brasileiro tem tomado medidas corretivas para controlar a inflação , 
cortando impostos e ainda não se deu conta de que o paradigma deve mudar 
para uma abordagem focada no infra-estrutura. Ao mesmo tempo, o governo 
brasileiro está se reproduzindo em pequena escala o que a Argentina fez há 
alguns anos : evitar a austeridade e impedir o aumento da taxa básica de juros 
Selic base, que está levando a alta inflação e baixo crescimento. 
 
Para além do problema de infra-estrutura , existem vários escândalos de 
corrupção que permanecem sem julgamento , e os casos que estão sendo 
julgados foram tendendo a acabar com a absolvição dos réus . O maior 
escândalo de corrupção da história do Brasil , finalmente, terminou com a 
condenação dos réus e agora o governo está tentando reverter o julgamento , 
usando manobras por meio de emendas constitucionais inacreditáveis : uma, a 
PEC 37, que irá aniquilar os poderes de investigação do Ministério Público do 
ministério público ( o equivalente brasileiro do Advogados District) , delegando 
a responsabilidade de investigação inteiramente à Polícia Federal. Além disso, 
outra proposta visa submeter as decisões do Supremo Tribunal Federal ao 
Congresso - uma violação completa dos três poderes . 
 
Esses são , de fato, as revoltas de brasileiros. 
 
Os protestos não são meros movimentos sindicalizados isoladas ou motins 
extrema esquerda , como alguns da imprensa brasileira diz . Não é uma rebelião 
adolescente . É a revolta da parte mais intelectualizada da sociedade que quer 
colocar um fim a essas questões brasileiras. O jovem nacional de categoria 
média , que tem sido sempre insatisfeito com o esquecimento político , agora " 
despertar " - nas palavras dos manifestantes . 

https://www.facebook.com/
events/183382041822867 18 Não Inglês Londres Inglaterr

a 8513 

**ATENÇÃO PRA MUDANÇA DE LOCAL PRO OLD PALACE YARD, 
ENTRE O PARLAMENTO E WESTMINSTER ABBEY.** 
 
**A MANIFESTAÇÃO É ESTÁTICA (FICAREMOS FIXOS NO LOCAL DA 
CONCENTRAÇÃO) E APARTIDÁRIA**  Estamos testemunhando uma crise 
no Brasil. Em várias cidades, as pessoas vão às ruas para fazer campanha contra 
o aumento do custo do transporte público, o que é muito caro e longe do ideal. 
A população está sendo tratado com violência grave da polícia. A mídia 
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tradicional não cobre as manifestações ou, quando o faz cover, ele deturpa os 
manifestantes. Na internet você pode encontrar vídeos e artigos sobre a situação 
no Brasil. Este evento tem como objetivo organizar uma manifestação em frente 
à embaixada brasileira em Londres, para mostrar apoio ao movimento. Vamos 
fazer barulho, para trazer instrumentos de música, energia e criatividade. 
Eventos semelhantes estão sendo realizadas em várias cidades europeias, como 
segue: 

https://www.facebook.com/
events/1388402181372047 18 Não Inglês Estocolmo Suécia 295 

Muitas cidades ao redor da Europa já mostraram o seu apoio para as 
manifestações em curso no Brasil. Vamos juntar -los e exigir que a polícia eo 
governo tratar o povo brasileiro com respeito. Os cidadãos que estão agora nas 
ruas estão a defender os direitos que todos no mundo deve ter. Eles estão 
gritando em nome de todos nós. 
 
Nós, que vivemos no exterior, não pode ficar em silêncio sobre a violência . Nós 
podemos ir para as ruas , bem como, para mostrar que esta é a nossa luta, para 
os brasileiros , para a democracia no mundo. 
Vamos defender os direitos do nosso povo a se manifestar em condições 
seguras, como deve ser em qualquer país democrático. 
 
As pessoas que se manifestaram nas ruas estão defendendo nada mais do que 
direitos básicos a que todos devem ter direito . Eles fazem isso em nosso nome 
também. Nós, que vivemos no exterior, não pode ficar em silêncio sobre a 
violência . Nós podemos ir para as ruas , bem como, para mostrar que esta é 
também a nossa luta, para o povo brasileiro , para a democracia no mundo. 
Vamos defender o direito básico de montagem e de protesto que é fundamental 
para a democracia em qualquer país. 
 
A democracia não tem fronteiras ! 

https://www.facebook.com/
events/141467072714807 22 Não Noruegu

ês Oslo Noruega 471 

Esta semana sympatidemontrasjoner realizada em dezenas de cidades de todo o 
mundo. A razão para isso é o que vem acontecendo no Brasil agora , na última 
semana . As pessoas que protestavam pacificamente foram recebidos com 
violência pela polícia e autoridades . Eles estão agora em parceria com a habitar 
mídia conservadora sobre o que aconteceu e é importante que o resto do mundo 
pressionar e mostrar que estamos vendo o que está acontecendo. Políticos 
corruptas do Brasil tem por muito abusada longo sua posição para obter ganhos 
pessoais e os brasileiros tiveram o suficiente. Pessoas acordar e é importante que 
nós ajudamos a manter a pressão . As autoridades brasileiras são vãs quando se 
trata de como o mundo vê e percebe o "novo" Brasil e mostrar que também 
vemos os aspectos negativos afetará o Brasil em uma direção positiva. 
 
Houve muitos protestos pacíficos em São Paulo e no Rio no passado. 13 Junho 
foi um grande protesto em aprox. 20.000 manifestantes em São Paulo. Protesto 
A rota foi aprovado e iria do centro antigo para o novo ( mesmo caminho que 
todos os desfiles e manifestações anteriores têm seguido ) . Desta vez foi a 
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demonstração inicialmente um assunto trivial pouco para um aumento nos 
custos de transportes públicos , mas subjacente críticas dirigidas à forma como o 
Estado está a ser executado. E essa crítica aparentemente foi direto para casa e 
uma poderosa reação ficou claro que o Brasil tem um longo caminho a percorrer 
antes de poder chamar-se uma verdadeira democracia. A polícia ficou no 
caminho e tentou parar os manifestantes pacíficos de ir para o novo centro. 
Enquanto os manifestantes gritavam palavras de ordem como "não violência " e 
deu flores para a polícia, eles responderam com cassetetes , gás lacrimogêneo e 
atirando em manifestantes com balas de borracha . 
 
Há lotes de vídeos on-line que mostram como violenta a polícia foi até os 
manifestantes e quem passou a ser nas proximidades. Até mesmo os jornalistas 
que tentaram documentar o que aconteceu foi baleado com balas de borracha . 
Desde então, centenas de milhares de manifestantes participaram dos protestos 
de Sul para Norte contra a corrupção e melhorar a saúde ea educação, e acontece 
muita coisa no exterior também. Agora é a nossa vez ! 
 
Reunimo-nos em frente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, 7 De junho no 
Espaço. 04:00 sábado, 22.06.13 e vai a partir daí. 
 
Recomendo a todos para assistir a esses vídeos para entender o contexto do que 
está acontecendo : 
http://www.youtube.com/watch?v=AIBYEXLGdSg 
http://www.youtube.com/watch?v=ZApBgNQgKPU&sns=fb 
Você também pode encontrar mais algumas informações em Inglês aqui: 
https://www.facebook.com/events/468868789865742 
 
Espero que você possa se juntar e pedir-lhe para compartilhar isso no facebook. 
Bom se você pode colocar em sua roupa branca , se não funcionar, muitas vezes 
amarelo roupas , verde e / ou azul que é a mesma cor da nossa bandeira. Se você 
quiser levar as crianças , gostam de vestir roupas brancas para simbolizar a paz 
eo futuro do mundo. Você pode querer trazer flores , bandeiras brasileiras e 
norueguesas . 
Caso contrário , vamos nos divertir com uma pacífica marcha de protesto . 

https://www.facebook.com/
events/205565879595668 22 Sim Não Rio Branco AC 1410

8 

O Grupo Dia do Basta formado por estudantes, professores e a sociedade em 
geral, embalados pelas manifestações que ocorrem pelo país, para um protesto 
com as seguintes bandeiras: 
 
- Contra a criminalização dos movimentos/manifestações culturais e sociais. 
- Em solidariedade as manifestações que ocorrem pelo país. 
- Contra a corrupção no Estado do Acre. 
 
É um movimento apartidário, portanto, sem intervenções de partidos políticos 
ou autoridades políticas.  
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Levem seus cartazes, faixas, tambores, ou qualquer coisa que faça barulho e que 
demonstre sua insatisfação. 
Essa é a hora de sairmos às ruas para soarmos o grito da liberdade. 
Compareça e convide seus amigos! 

https://www.facebook.com/
events/1389023891309085 20 Sim Não Maceió AL 2699

5 

Para definir os próximos rumos do movimento está sendo chamada uma plenária 
aberta às 17hrs da próxima terça feira no auditório do Espaço cultural. É 
importante que todos participem para que definamos quando serão os próximos 
atos, quando iremos para a rua novamente e o que iremos gritar e exigir dos 
governos! Participem! 

https://www.facebook.com/
events/367644090004038 20 Sim Não Delmiro 

Gouveia AL 521 

Fala galera!!  
Tendo em vista o rumo que tem levado os protestos no Brasil por um transporte 
público justo e de qualidade (me refiro ao (ab)uso da forca policial como 
ferramenta de repressäo), está surgindo uma onda de mobilizacäo por parte de 
brasileiros morando em várias cidades da Europa, para realizacäo de 
manifestacöes como forma de apoio aos nossos colegas lá no Brasil. 
 
Assim, gostaria de sugerir que nos organizássemos também. Juntando a galera 
da Baviera, acho que já estaríamos em um bom número =) 
 
Queria saber quem se anima, e qual seria a melhor data. Opiniöes, por favor! =) 
 
*** convidem a todos brasileiros, brasileiros de coracäo, agregados, etc. 

https://www.facebook.com/
events/186464351518068 22 Não Não Colônia Alemanh

a 1336 

A DATA AGORA É OFICIAL. 
Foi concebida pela Polícia a autorização necessária, o evento encontra-se 
portanto LEGALIZADO. 
 
CERTIFIQUEM-SE DE LER COM ATENÇÃO AS RECOMENDAÇÕES 
PARA O EVENTO!!! ELAS ENCONTRAM-SE LOGO ABAIXO FIXADAS 
NO MURAL!!! 
 
 
Essa é uma manifestação de caráter PACÍFICO e APARTIDÁRIO, com 
objetivos bastante simples porém de grande relevância. Dados os recentes 
acontecimentos no Brasil, vamos ocupar as ruas de Colônia com toda a nossa 
VOZ e ENERGIA para prestar solidariedade aos manifestantes brasileiros. 
Nosso intuito é apoiar incondicionalmente a LIBERDADE de EXPRESSÃO, 
assim como a INICIATIVA de fazê-lo. Nos orgulha e infla o peito, finalmente 
vermos o fim do conformismo e o despertar do cidadão para uma nova era de 
COBRANÇAS e REIVINDICAÇÕES que esperamos mudar o curso do nosso 
país. Com isso criticamos e REPUDIAMOS a REPRESSÃO e VIOLÊNCIA 
praticada pela POLÍCIA, bem como a PARCIALIDADE de uma MÍDIA sem 
qualquer seriedade, que faz uso dos meios que deveriam ser de comunicação, 
como meios de CONTROLE, MANIPULAÇÃO.  
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DEMOCRACIA NÃO TEM FRONTEIRAS, e por isso também no exterior, nos 
levantamos para mostrar a NOSSA FORÇA!! 
 
CORRUPTOS NOS TEMERÃO!!  
VEREMOS POLÍTICOS QUE RESPEITAM SEU POVO E SUA NAÇÃO!! 
IMPOSTOS SERÃO REVERTIDOS EM NOSSO BENEFÍCIO!! 
 
Espalhados pelo MUNDO, porém unidos por UMA CAUSA: um BRASIL 
MELHOR!! 
 
Por um CIDADÃO ATIVO: 
 
“VERÁS QUE UM FILHO TEU NÃO FOGE À LUTA” 
“PAÍS MUDO, NÃO MUDA!” 
“VOCÊ AÍ PARADO, TAMBÉM É EXPLORADO!” 
“SOMOS OS FILHOS DA REVOLUÇÃO, SOMOS O FUTURO DA 
NAÇÃO!” 
“O POVO NÃO DEVE TEMER SEU ESTADO, O ESTADO DEVE TEMER 
SEU POVO!” 
 
Contra a Repressão e Violência e pela LIBERDADE: 
 
“DEMOCRACIA NÃO TEM FRONTEIRAS” 
“SEM VIOLÊNCIA!” 
“VOCÊ AÍ FARDADO, TAMBÉM É EXPLORADO!” 
“SUA BALA NÃO REPRIME NOSSOS IDEAIS” 
“MENOS FRONTEIRAS, MAIS HORIZONTES” 
“ACREDITAMOS NAS FLORES VENCENDO O CANHÃO” 
 
Contra a Mídia Tradicional e pela VERDADE por trás das Manifestações NO 
BRASIL: 
 
“NÃO É POR CENTAVOS, É POR DIREITOS!” 
“DESCULPE O TRANSTORNO, ESTAMOS MUDANDO O PAÍS!” 
“DEMOCRACIA DO “TIRO NA CARA”” 
“MÍDIA PRA INFORMAR, NÃO PRA ALIENAR” 
 
 
Atenciosamente, 
Todos que estão colaborando, mesmo que da maneira mais simples, para que 
nossa manifestação saia do Facebook! 

https://www.facebook.com/
events/175117009324268 20 Não Não Frankfurt Alemanh

a 1266 
Nos últimos dias, os brasileiros têm assistido à escalada da repressão policial 
contra protestos legítimos e pacíficos contra o aumento do valor das passagens 
do transporte público, em especial na cidade de São Paulo. Os protestos já não 
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dizem mais respeito aos R$ 0,20 a mais na passagem, mas, assim como na 
Turquia, passaram a representar algo muito maior, que passa pela insatisfação 
com o descaso e repressão do Estado, pareados com uma cidade que, por uma 
série de razões, muitas vezes intimida e oprime os cidadãos. Sair de casa em São 
Paulo já se tornou um desafio. O tráfego, a violência (civil e policial) e algumas 
leis que não têm pé nem cabeça são apenas alguns dos problemas que precisam 
ser enfrentados todos os dias pelos cidadãos.  
 
A violência policial que os brasileiros estão testemunhando, e que há tempos 
extrapola os limites do aceitável, sobra para jornalistas, idosos, estudantes, 
moradores dos arredores das manifestações. Ontem (13 de junho) houve a 
quarta manifestação organizada pelo Movimento Passe Livre (MPL) em São 
Paulo, que resultou, segundo os cálculos do próprio movimento, em mais de 100 
feridos (segundo os cálculos da Polícia Militar, em nenhum civil ferido, 
ignorando os relatos, fotos, vídeos e reportagens da imprensa). Entre os feridos 
estão uma jornalista da TV Folha - atingida a sangue frio com uma bala de 
borracha no olho, que felizmente não a cegou permanentemente -, um jornalista 
da Carta Capital, preso porque portava uma garrafa de vinagre (!), utilizado 
como remédio paliativo contra o gás lacrimogêneo, e um fotógrafo freelancer 
que também foi atingido no olho por uma bala de borracha e provavelmente 
ficará cego. Eles estavam fazendo seu trabalho de cobertura jornalística da 
manifestação popular. Além destes, os casos de violência são muitos, como uma 
senhora que foi atingida por uma bala de borracha no rosto após sair da Igreja na 
região da Consolação e um senhor de 74 anos que teve a janela do seu carro 
quebrada por uma bomba de gás lacrimogêneo, que evidentemente se acionou 
dentro do carro.  
 
A violência policialesca no Brasil não é novidade, pois são inúmeros os 
exemplos que ilustram o tratamento que a Polícia Militar oferece aos cidadãos 
brasileiros todos os dias nas periferias do país. Enquanto isso, o prefeito de São 
Paulo, Fernando Haddad, e o governador do estado, Geraldo Alckmin, 
apresentam em Paris a candidatura da cidade de São Paulo para sediar a Expo 
2020. A cidade está não apenas completamente despreparada estruturalmente e 
politicamente para eventos como este e a Copa do Mundo, como também nossos 
governantes se mostram totalmente inaptos no trato com os cidadãos e 
complacentes com a violência policial. 
 
Por isso, eu gostaria de propor que fizéssemos aqui em Frankfurt uma 
demonstração de apoio aos cidadãos brasileiros contra a violência policial, a 
exemplo do que ocorrerá em Berlim no domingo e em Paris daqui a alguns dias. 
Essa situação não pode ser encarada com naturalidade. O grito dos brasileiros 
precisa repercutir.  
 
Eu não tenho o Facebook de muitos brasileiros por aqui, então seria legal se 
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todos pudessem divulgar o evento para que possamos discutir a possibilidade e 
ouvir o que todos têm a dizer sobre isso. 

https://www.facebook.com/
events/367062640060027 18 Não Não Munique Alemanh

a 1256 

Fala galera!!  
Tendo em vista o rumo que tem levado os protestos no Brasil por um transporte 
público justo e de qualidade (me refiro ao (ab)uso da forca policial como 
ferramenta de repressäo), está surgindo uma onda de mobilizacäo por parte de 
brasileiros morando em várias cidades da Europa, para realizacäo de 
manifestacöes como forma de apoio aos nossos colegas lá no Brasil. 
 
Assim, gostaria de sugerir que nos organizássemos também. Juntando a galera 
da Baviera, acho que já estaríamos em um bom número =) 
 
Queria saber quem se anima, e qual seria a melhor data. Opiniöes, por favor! =) 
 
*** convidem a todos brasileiros, brasileiros de coracäo, agregados, etc. 

https://www.facebook.com/
events/341611152632858 18 Não Não Hamburgo Alemanh

a 866 

Na quinta-feira , o povo de São Paulo, Rio e em algumas outras grandes cidades 
do Brasil tomou as ruas para protestar contra o que , como a Turquia , era sobre 
algo aparentemente trivial no início - o aumento dos custos de transporte 
público - mas acabou sendo um protesto contra um país que está cada vez mais 
manter as pessoas de viverem suas vidas adequadamente com iniciativas legais 
abusivas que humilham os homossexuais , mulheres e outras minorias , os lotes 
de tráfego e transporte ruim , muita violência de criminosos e policiais e 
corrupção. 
Os brasileiros foram massacrados pela polícia com gás lacrimogêneo , balas de 
borracha e cavalaria. Foi um protesto bastante pacífica . 
O governo diz que ninguém foi prejudicado durante os protestos e os principais 
grupos de mídia mostrar às pessoas como os vilões e os vândalos e os policiais 
como heróis , apesar de quase dez jornalistas ficou gravemente ferido e preso. 
Um monte de tumblrs e blogs mostram fotos e histórias de pessoas que se 
machucaram lá. Alguns são amigos ou amigos de amigos. Há também toneladas 
de vídeos que mostram a violência dos policiais contra os manifestantes 
pacíficos e claramente polícia destruindo seus próprios carros para dizer à 
imprensa que foram os manifestantes que fizeram isso . 
Nós , brasileiros que vivem no exterior não pode manter a calma na frente de 
toda essa truculência que está acontecendo não só no Brasil , mas também na 
Turquia e um monte de outros países, esses dias difíceis . 
Democracia não é visível para nós , estamos perdendo os nossos direitos , sendo 
massacrados pelo Governo e pessoas poderosas . Mesmo protestos pacíficos são 
tidos como um crime agora no Brasil, com a violência a pessoas inocentes . 
Portanto , vamos para as ruas , para fazer alto o nosso apoio a estas pessoas, que 
têm o sonho de um lugar melhor para oferecer aos seus filhos. 
Todos vocês estão convidados a se juntar a nós . Vamos dar uma chance à paz ! 

https://www.facebook.com/
events/141672629363031 22 Não Não Stuttgat Alemanh

a 790 O manifesto acontecerá no dia 22 de junho, às 15 horas, no Marktplatz (em 
frente à Rathaus) em Stuttgart. Nós iremos nos reunir no local às 14 horas para 



! 144!

organização do grupo. Ajuda são bem vindas, então quem puder e tiver tempo, 
fique à vontade para vir mais cedo e ajudar a confeccionar os cartazes! Não se 
atrasem, por favor! (Para aqueles que irão de trem, a estação mais próxima do 
Marktplatz é o Stadtmitte!) 
 
- O manifesto permanecerá somente no Marktplatz. Não haverá caminhada e 
deverá ter uma duração de, no máximo, 2 horas e meia, ou seja, até às 17:30! 
 
- É permitido o uso de instrumentos musicais. Então, se alguém tiver algum ou 
conhece alguém que tem, por favor, leve! Queremos chamar a atenção de todos! 
 
- Não será permitido e aceitado qualquer ato de vandalismo ou de agressão. A 
pessoa que cometer algo do tipo, será levada do local e será reponsabilizada 
pelo seu ato. Teremos a ajuda da polícia de Stuttgart durante o evento e 
contaremos com mais um grupo de 5 pessoas que serão responsáveis pela 
organização do grupo todo. RESPEITEM! Nosso ato é totalmente pacifista. 
Proibido pichações, vandalismo, brigas, depredações e sujeira.  
 
- Não portem vinagre, nem qualquer substância inflamável ou que possa 
levantar suspeitas da polícia!  
 
- LEVEM CÂMERA! TIREM MUITAS FOTOS E FAÇAM VÍDEOS!  
 
- Tragam bandeiras, cartazes, pintem o rosto, PODEMOS E DEVEMOS 
FAZER BARULHO! 
 
- Para aqueles que levarem folhetos para distribuir, no documento tem que 
constar a pessoa ou a instituição responsável pelo texto!!  
 
 
Vamos fazer a nossa parte! Vamos mostrar o nosso apoio ao nosso povo, nossa 
nação! Somos um só e vamos fazer a revolução! 

https://www.facebook.com/
events/193499234142111 18 Não Não Buenos 

Aires 
Argentin

a 3650 

Depois dessa barbaridade que tá acontecendo no nosso país, veio o sentimento 
de impotência de não poder fazer nada pelos nossos. Mas sim, podemos. 
Como outros países já fizeram, podemos nós também, aqui na Argentina, tentar 
mostrar que o que mostra a mídia é mentira pura. Que os manifestantes não são 
hostis e que a polícia está abusando do poder, como sempre, de forma 
desumana.  
Antes de tudo, temos que esse não é o nosso país e que eles não têm nada a ver 
com toda essa barbárie que está passando no Brasil, então, pacificamente, 
pensamos em levar alguns cartazes pra frente da embaixada brasileira e chamar 
um pouco de atenção para poder mostrar o que deveria ter sido notícia desde 
sempre. 
se alguém tem algum amigo advogado que possa ajudar para que não ocorra 
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nada extraordinário além da pacífica manifestação, por favor, se ponha e ajude.  
Juntos podemos ajudar! Mas lembrem-se que estar juntos por facebook apenas 
não ajuda em nada, temos que ir fisicamente, é a vida dos nossos que está em 
jogo, eles estão lá, levando balaço na cara e perdendo visão, estar aqui e levantar 
uns cartazes não é nada perto disso, vamos! 
 
 
NÓS, QUE ESTAMOS LONGE, VAMOS FICAR DE BRAÇOS 
CRUZADOS? 
Vamos pedir pelo fim do abuso de poder da policia, pelo fim das ordens 
ridiculas e corruptas dos nossos politicos de merda? 
 
TEMOS DIREITO A PROTESTAR! Parece PIADA tudo que está acontecendo. 
É ridiculo ver tudo isso acontecer e não poder controlar! 
 
O país é NOSSO, não DELES!  
 
Façam seus cartazes, vamos pra frente da embaixada Brasileira pedir pelo fim 
dessa policia ANIMALESCA e PAU MANDADA que temos no Brasil. 
Vamos mostrar que SIM podemos protestar! QUE NAO SOMOS PASSIVOS A 
TODA ESSA BRUTALIDADE E REPRESSÃO! 
 
Ato: Terça feira, 18 de junho às 17h. Concentração em frente ao Obelisco. 

https://www.facebook.com/
events/278546472284919 18 Não Não Sydney Austrália 2011 

Oi a todos! 
 
São Paulo foi o cenário de uma repressão policial truculento. Um protesto de 
20.000 pessoas, completamente pacífica, recebeu gás lacrimogêneo e balas de 
borracha, enquanto as pessoas mantidas sob o grito "NÃO VIOLÊNCIA". 
 
Só para você ter algumas idéias. O governo tem desperdiçado bilhões 
construção estádios que deve custar metade e não vai trazer qualquer melhoria 
para a qualidade de vida da população. Enquanto isso, as pessoas estão 
morrendo nas linhas devido à falta de infra-estrutura de hospitais. A violência 
contra civis regulares está fora de controle, especialmente em cidades turísticas 
como Rio e São Paulo. 
 
São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, Porto Alegre, Santarém, Santos, Natal, 
Sorocaba, Goiânia ... Em todo o país, as pessoas estão reivindicando os seus 
direitos no Brasil e nós também devemos ter. 
 
Vamos mostrar ao mundo que a sua luta é nossa também! 
 
Traga cartazes, trazer flores, trazer balões, trazer fé! Vamos pintar Sydney em 
verde e amarelo! 
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Algumas fontes na mídia sobre o assunto (nem todos com o cenário real): 

https://www.facebook.com/
events/260842227391920 23 Não Não Brisbane Austrália 1560 

MANIFESTAÇÃO CONFIRMADA ! 
 
DIA 23/06 - DOMINGO 
 
14h - Concentração na King George Square. 
 
15h - Inicio da marcha. Caminhada até o South Bank. * 
 
15h30 / 16h - Fim da caminhada, parando em frente a roda gigante. Mais um 
tempo de protesto pacífico até o pessoal dispersar.  
 
Fim do protesto. 
 
*NOTA IMPORTANTE: Segundo autorização concedida pela polícia, se 
houver menos de 100 pessoas a caminhada deverá ser pela calçada (eles vão nos 
ajudar a contabilizar na hora e vão nos informar). Sendo MAIOR do que 100 
pessoas caminharemos pela rua com escolta da polícia. Fiquem atentos, os 
organizadores avisaram antes da marcha como proceder. 
 
Como vamos utilizar Cartolina, Faixa, ou qq outro objeto, POR FAVOR, 
MANTENHA A CIDADE LIMPA. Nao queremos ser mal exemplo de protesto. 
Portanto qualquer material utilizado apos o evento jogue no lixo (inclusive se 
for reciclavel, coloquem no amarelo ;) 
 
Os organizadores do evento estarão espalhados estratégicamente para ajudar o 
pessoal. Estaremos identificados com uma bandana vermelha no braço. 
Qualquer dúvida ou problema procure um deles. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
CAUSA 
 
Apoio as manifestações que estão ocorrendo no Brasil. Não é por 20 centavos, é 
uma questão de direitos e justiça social. O objetivo desta marcha (assim como 
das outras ao redor do mundo) é criar repercursão internacional. Criar 
conscientização sobre os verdadeiros problemas do Brasil que tantos 
esta(va)mos acostumados, corrupção, falta de estrutura, censura opressão, etc. 
Mostrar aos australianos e pessoas do mundo que nosso país não é somente o 
país da festa do samba e do futebol. Temos problemas, e muitos, e chegou a 
hora de mudarmos isso! 
 
#oGiganteDispertou #changebrazil #vemprarua 

https://www.facebook.com/ 23 Não Não Perth Austrália 989 * NOVO LOCAL: Langley Park ( mesmo local onde o Cirque du Soleil foram 
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events/535224996513409 localizados ) . 
 
NOTA: Nós não somos autorizados a desfilar ao redor da cidade , mas todos nós 
estamos oficialmente autorizados pela Polícia e Cidade de Perth para estar lá no 
Langley Park vestindo as cores e bandeiras e faixas e instrumentos brasileiros 
para expressar respeitosamente NOSSO APOIO PARA MANIFESTAÇÕES do 
Brasil . 
 
LEIA COM ATENÇÃO AS IMAGENS DE LICENCIAMENTO ABAIXO. 
 
E ver você lá ! Nós estamos juntos por um Brasil melhor. 
 
Quanto *** Juliana Areias - Cantor brasileiro - concerto gratuito no Northbridge 
Piazza ( Corner of Lake St James e St ), também no domingo 23/6 2 -3pm . 
(Mais informações aqui: www.julianaareias.com ) 
 
SIM , o concerto ainda está acontecendo eo cantor vai executar algumas músicas 
muito especiais para abordar e mostrar seu apoio às manifestações brasileiras 
também. Então todo mundo também é bem-vinda para assistir ao show e cantar 
junto antes de ir para o Parque Langley, mas basta ter em mente que, no 
Northbridge Piazza não estamos autorizados a interromper o desempenho de 
fazer qualquer tipo de ruído além de cantar junto . 
Sugerimos que você pode usar cores brasileiro e trazer bolhas ( bolinhas de 
Sabão ) , como um símbolo de "transformação e não violência " . 
 
Seja em ambos os eventos , se puder, ou escolheu o mais adequado para o seu 
próprio coração, mas estar lá para mostrar que aqui em Perth também cuidados e 
apoio a Manifestação brasileira e também queremos MUDANÇAS NO BRASIL 
! 
 
Vemo-nos lá ! ! 

https://www.facebook.com/
events/185294188298493 18 Não Não Gold Coast Austrália 541 

Estaríamos aqui na Austrália se os políticos tratassem o povo Brasileiro com 
tamanho descaso e desrespeito? 
 
Teríamos perdido aquele ente querido ou amigo em um assalto, se não fosse o 
descaso das autoridades brasileiras? 
 
A saúde pública e a educação no Brasil seriam melhores se ao invés de 
desviassem, investissem? 
 
Nossos filhos e netos só irão ter um futuro melhor se finalmente unirmos forças. 
Nós estamos aqui, mas nossos familiares e amigos estão no Brasil. Não 
podemos deixar a peteca cair. A hora é agora. 
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Chega de achar que estando do outro lado do País nos faz melhores do que os 
que estão por lá. Nós somos uma só nação e não podemos ser omissos! 
 
É hora de dar um basta. É hora de darmos as mãos e mobilizar o mundo. Vamos 
pacificamente mostrar que nosso país precisa de mudanças, que vamos lutar 
para um mundo melhor para os nossos filhos. 
 
Vamos honrar o Brasil de forma pacífica. Vamos envergonhar os políticos 
brasileiros aqui do outro lado do mundo.  
 
É hora de agir. É hora de mudar! 

https://www.facebook.com/
events/168944049945468 23 Não Não Adelaide Austrália 395 

Em apoio à nossa nação e seu povo, vamos espalhar essa mensagem ao mundo! 
Não podemos mais aceitar violência contra nós. Brasileiros, australianos e 
quaisquer pessoas que queiram dar seu apoio, por favor nos ajude a mostrar 
solidariedade aos protestantes brasileiros. Se você não sabe o que tem 
acontecido, por favor veja o vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?v=_SnKe6TND58 
Isso é pela paz! Portanto traga seus posteres e vista roupas confortáveis. Venha 
com mente aberta e NÃO UTILIZE NENHUM TIPO DE SINAL OFENSIVO 
OU QUE POSSA SER CONSIDERADO COMO TAL. Planejamos caminhar 
pela North Terrace até a King William Street. A começar na UniSA e com final 
previsto na Victoria Square. Lembre-se de NÃO fazer barulho próximo ao 
Adelaide Hospital. 

https://www.facebook.com/
events/137857749748322 20 Não Não Viena Austria 487 

"...Mas, se ergues da justica a clava forte, verás que um filho teu não foge a luta, 
nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu 
Brasil ó pátria amada. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada 
Brasil!!!!" 
 
Oi gente, tendo em vista o que tem acontecido no Brasil nesses últimos dias, 
acho valido mostrarmos o nosso apoio ao povo Brasileiro.Programa: Encontro 
na frente/lado da opera as 17:00, informacoes sobre a manifestacao, entre 17:30, 
18:00 caminhada em direcao a embaixada. Lembrando nao podemos obstruir as 
ruas, e temos que ficar do lado oposto a embaixada. Final da manisfestacao 
19:00. 

https://www.facebook.com/
events/343577015744966 22 Sim Não Salvador BA 6953

4 

ATENÇÃO: O FACEBOOK BLOQUEOU NOVAMENTE O EVENTO, E 
PARA NÃO SERMOS MAIS PREJUDICADXS POR ISSO, PEDIMOS QUE 
A PARTIR DE AGORA SIGAM A FANPAGE DO MOVIMENTO, PARA SE 
INFORMAREM SOBRE NOSSAS PRÓXIMAS INICIATIVAS! 
 
SIGAM A FANPAGE OFICIAL: 
https://www.facebook.com/mplssa 
 
TWITTER OFICIAL: @mplsalvador  
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INSTAGRAM OFICIAL: 
http://instagram.com/mplsalvador 
 
E-MAIL PARA CONTATO COM A IMPRENSA E PÚBLICO EM GERAL: 
mplsalvador@gmail.com 
 
----- 
 
PRÓXIMO ATO: CORTEJO DO 2 DE JULHO - Concentração 07:00 NO 
POSTO DE GASOLINA NA ENTRADA DA LAPINHA 
 
Nos juntaremos axs professorxs do Estado no protesto delxs pela educação 
pública e contra os desmandos do Governo do Estado! 

https://www.facebook.com/
events/503880769682797 20 Sim Não Vitória da 

Conquista BA 1020
8 

Movimento apartidário e pacífico com intuito de reunir a população de Vitória 
da Conquista em apoio ao Ato Nacional: O Busão é nosso.  
 
Precisamos aproveitar o momento de mobilização nacional para reivindicar 
melhores condições do transporte público de Vitória da Conquista. 
 
Sendo assim, convidamos todos os cidadãos conquistenses para ir às ruas, no dia 
20, quinta-feira, às 17:00, e construirmos juntos essa luta. Concentração: Praça 
Nove de Novembro - Centro. 

https://www.facebook.com/
events/474594075962675 24 Sim Não Ilhéus BA 7124 

ESSE EVENTO CONTEMPLA AS PROPOSIÇÕES PARA DELIBERAÇÃO 
COLETIVA E INFORMES DAS COMISSÕES. 
 
AS REUNIÕES DESSA SEMANA (A PARTIR DE 24/06) ACONTECERÃO 
A PARTIR DAS 14 HORAS! Em frente ao Teatro Municipal. 
SAIBAM QUE TODOS JÁ ESTÃO CONVIDADOS A PARTICIPAR E 
INTEGRAR COMISSÕES, NATURALMENTE. 
 
ACOMPANHEM AS INFORMAÇÕES E ENQUETES POSTADAS PELAS 
COMISSÕES PARA MANTER O MOVIMENTO UNIFICADO E FORTE.  
 
*ACESSEM O GRUPO DE NOTAS OFICIAIS DO REÚNE ILHÉUS: 
 
https://www.facebook.com/groups/616582418361214/ 
 
ESSE GRUPO TEM UMA FUNÇÃO INFORMATIVA, PARA QUE TODOS 
ACOMPANHEM AS NOTAS DAS COMISSÕES. 
 
PARABÉNS A TODOS PELO ATO DO DIA 20/06! É AGORA QUE NÃO 
PÁRA! 

https://www.facebook.com/
events/541294652598301 17 Sim Não Salvador BA 3507 MANIFESTAÇÃO 
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ATO 1 - Dia 17 de Junho, concentração ás 16h no Iguatemi -  
 
ATO 2 - Dia 20 de Junho, concentração ás 14h no Campo Grande com destino a 
Fonte Nova.  
 
PS: O evento é definitivamente APARTIDÁRIO e sem líderes. Busquemos 
sempre o consenso! 
 
Nossa fan page: 

https://www.facebook.com/
events/402450166540313 20 Sim Não Barreiras BA 3052 

Nós moramos em Barreiras e estamos cansadxs de pagar por um transporte 
ilegal, de baixa qualidade e caro! 
BASTA! 
 
Vamos fazer uma paralisação dos ônibus no ponto da UNEB por algumas horas 
Evento Nacional: 

https://www.facebook.com/
events/604744379557033 19 Sim Não Itapetinga BA 1941 

CAUSAS 
Construção da Barragem do Rio Catolé 
Tarifa caríssima de 2,00 do ônibus 
Precariedade no Cristo Redentor 
Hospital Santa Maria e Perazzo, fechado 
Má administração do dinheiro público 
Fechamento do Zoo Matinha 
Abandono do Abrigo Laura Carvalho 
Inexistência de cultura e esporte 
Falta de transparência com os assuntos da cidade 
Cargos na prefeitura ocupados por pessoas não aptas para administrar 
O fedor constante em nossa cidade, por conta de fabricas 
Falta de concursos público 

https://www.facebook.com/
events/153354604851980 20 Sim Não Ipiaú BA 1495 

IMPORTANTE: O EVENTO NÃO TEM FINS PARTIDÁRIOS. 
 
MANIFESTAÇÃO PACÍFICA E COM UM ÚNICO OBJETIVO: 
REIVINDICAR MELHORES CONDIÇÕES NA SAÚDE PÚBLICA DO 
MUNÍCIPIO, APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS E ESTUDANTES DE IPIAÚ, 
CUMPRIMENTO DE SALÁRIO PARA OS EMPREGOS DO MUNICÍPIO, 
INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO DIGNA NAS RUAS DA 
CIDADE! 
 
- Ginásio de Esportes Clériston Andrada: 17:00h (concentração) - 17:30h 
(posicionamento) 18:00h (saída em pela rua Lauro de Freitas) 
- Chegada na Praça Cinquentenário: 18:20h 
- Rua Tomé de Souza (Subida do Boris Lanches) : 18:30h 
- Descida pela Praça do Rotary pela Rua Castro Alves: 18:50h 
- Chegada na Praça Ruy Barbosa: 19:10h 
- Segue pela Avenida 2 de Julho: 19:20h 
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- Chegada e Finalização na Praça Salvado da Matta (antiga feira) : 19:40/20:00h 

https://www.facebook.com/
events/175011042675837 20 Sim Não Itaberaba BA 1475 

Movimento de reivindicação de melhorias em Itaberaba, na Bahia e no Brasil! 
De apoio as demais cidades brasileiras manifestantes. Chega mais Itaberaba! O 
Brasil precisa mudar! Traga suas reivindicações.  
 
O movimento é totalmente pacífico e não é partidário, estamos nos reunindo de 
forma livre, portanto todos podem trazer suas pautas para o evento. Façam 
cartazes, pintem as caras! Chega mais, galera! #VEMPRARUA ITABERABA 
 
Não leve nenhuma bandeira de partido e opte por roupas claras, 
preferencialmente o branco, representando a paz! Nossa organização é 
totalmente a favor da paz e não é aceitável qualquer tipo de agressão ou 
violência, qualquer pessoa que estiver mal intencionada, será punida conforme a 
lei. 
 
- O MOVIMENTO É TOTALMENTE PACÍFICO e aqueles que realizarem 
atos de vandalismo, arcarão com as consequências.  
- NÃO É PARTIDÁRIO. Portanto pedimos aos manifestantes que não levem 
acessórios ou bandeiras que denotem vinculação partidária.  
- O OBJETIVO DA MANIFESTAÇÃO é o apoio as demais cidades brasileiras 
manifestantes e as reivindicações da população itaberabense. 
- ESTAMOS NOS REUNINDO DE FORMA LIVRE, por isso todos poderão 
levar suas pautas e suas angústias sociais.  
- TEMOS COMISSÃO ORGANIZADORA, mas ela só está encarregada de 
cuidar das questões técnicas (feitura dos cartazes, faixas, trajetória, orientação, 
etc...) As pautas são populares. O povo levará suas ideias e suas reivindicações.  
- É ABERTA A TODAS AS PESSOAS. O movimento é da população. Todos 
estão convidados para o evento, contanto que faça suas manifestações 
pacificamente e sem propaganda politica.  
- TEREMOS POLICIAMENTO, nosso movimento será acompanhado pela 
polícia. 

https://www.facebook.com/
events/410365239077100 20 Sim Não Itamaraju BA 1452 

Há tempos o nosso Estado nossa CIDADE sofre nas mãos de políticos 
corruptos, que pensam apenas em seu benefício. Nós, do Grupo Acorda 
Itamaraju, tomamos à frente, mais uma vez, para alertar, exigir o 
comprometimento dos cidadãos em nossa luta, que é diária, árdua e longa, para 
que juntos possamos mudar o cenário de Itamaraju e da Bahia. E por que não 
começando por nós mesmo? 
Vamos á luta! 
OBJETIVOS: Mostrar à sociedade que devemos fazer algo para mudar nossa 
realidade e nos apresentar aos governantes como "Filhos que não fogem à luta"! 
 
Reivindicações: 
- Transporte Público de Qualidade 
- Contra a PEC 37 
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- Contra a Corrupção na Política 
- Saúde Pública de Qualidade 
- Educação de Qualidade 
- Segurança Pública de Qualidade 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
A CONCENTRAÇÃO SERÁ ÀS 16:00, COM CONFECÇÃO DE CARTAZES 
E DEBATES SOBRE MANIFESTOS. 
Levem cartazes e faixas e todo material possível para confecção dos mesmos. 
Alguns vestirão camisas brancas (opcional). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
TRAJETO 
Praça Castelo Branco - Rua Jose de Anchieta - Av. Getulio Vargas - Av. ACM - 
Av. Brasil - Prefeitura - Praça da Independencia 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Queridos participantes, nós do Grupo Acorda Itamaraju, SOMOS 
APARTIDÁRIOS, não temos vinculo com qualquer partido, entidade, etc. 
Começamos há 1 ano atrás, com o Acorda Itamaraju realizarmos nossa primeira 
Marcha em 05 de junho de 2012 Não estávamos “apoiando-os”, mas sim, 
garantindo nosso direito de ir e vim. Fomos em busca de melhorias na 
Segurança Pública. Fizemos também, alguns atos do Dia do Basta, que é um 
evento Internacional.  
Mandamos oficios às autoridades, fazemos tudo dentro da lei, assim como, 
ESTAREMOS EXIGINDO NOSSOS DIREITOS, DEVEMOS CUMPRIR 
NOSSOS DEVERES. 
Peço desculpas à todos, pelo transtorno e constrangimento. Peço desculpas 
também, aos que sentiram-se ofendidos, diminuídos, etc. Queremos a ajuda e 
participação de todos, desde que respeitem uns aos outros. 
Quanto ao dia, já explicamos o motivo: disponibilidade dos participantes, 
ofícios já entregues, etc. 
Portanto, o horário, o local e dia continuam os mesmos. 
 
OBS: NÃO ACEITAREMOS QUALQUER ATO DE VANDALISMO.  
- Sem armas; 
- Sem destruir patrimônio público; 

https://www.facebook.com/
events/152561194928793 26 Sim Não Monte Azul BA 679 

Vamos mostrar a força que temos unidos. Traga seu cartaz, seu apito e sua 
vontade de mudar o Brasil pras ruas. O mundo precisa ouvir nossos gritos por 
mudanças. Quando o povo acorda, os políticos não dormem mais!  
 
VAMOS FAZER BARULHO! SÓ ASSIM SEREMOS OUVIDOS! 
 
OU PARAM A ROUBALHEIRA, OU PARAMOS O BRASIL! 
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CONVOQUE TODOS. OS AMIGOS, OS CONHECIDOS, OS PAIS, OS 
AVÓS E QUEM MAIS QUEIRA PARTICIPAR DESSA IMPORTANTE 
FERRAMENTA DEMOCRÁTICA, A LUTA PELOS DIREITOS. JUNTOS 
PODEMOS MUDAR TUDO. SAIA DE CASA E VENHA PRAS RUAS 
CONOSCO! 
 
CHEGA DE SILÊNCIO. O BRASIL ACORDOU! 
 
DIA 26 DE JUNHO À PARTIR DAS 15 HORAS NA PRAÇA DO 
PERNAMBUCO EM MONTE AZUL! TRAGA SEU CARTAZ E SEU APITO. 
VAMOS FAZER BARULHO! 
 
CONTAMOS COM A AJUDA DE TODOS PARA JUNTOS FAZERMOS 
HISTÓRIA. 
 
 
#BRASILACORDOU 

https://www.facebook.com/
events/492399554164509 20 Sim Não Ilha de 

Itaparica BA 77 ESTAMOS NA ILHA, MAS NUNCA A DERIVA DA INFO-MAR!!! VERA 
CRUZ E ITAPARICA MOSTREM SUA CARA!!! 

https://www.facebook.com/
events/594266403939531 26 Não Não Bruxelas Bélgica 2178 

Democracia Não Tem Fronteiras/Democracy Has no Boundaries - Bruxelas 
[26/06] 
 
Para entender um pouco mais sobre o que realmente está acontecendo no Brasil 
e o porque das manifestações não só no país, mas também ao redor do mundo: 
 
No dia 13/06, pessoas foram às ruas de São Paulo, com o intuito de protestar 
contra o aumento da tarifa do transporte público. A manifestação que ocorria de 
maneira pacífica tinha apenas a intenção de fazer-se ouvir reivindicações da 
população, mas acabou sendo palco de uma das cenas mais desprezíveis e 
vergonhosas de nosso país! A polícia, que deveria proteger a população, acabou 
por tornar a manifestação um ato de violência gratuita e repressão contra 
cidadãos desarmados. Utilizaram bombas de gás lacrimogênio e atiraram balas 
de borracha aleatoriamente contra as pessoas presentes. E o resultado deste ato 
de covardia: diversos manifestantes, jornalistas que cobriam o evento, e até 
mesmo pedestres que passaram pelo local no momento da manifestação, 
machucados e presos a troco de nada.  
 
Agora, em resposta a tais atos inescrupulosos e outros tantos já presenciados em 
nosso país, estamos lutando pelo direito de voz, pelo direito de sermos ouvidos, 
de reclamar, de exercer de fato a democracia, nossos direitos civis e nossa 
liberdade de expressão. Acima de tudo, as manifestações do movimento 
‘Democracia não tem fronteiras’, que estão sendo organizadas ao redor do 
mundo, são protestos pacíficos que repudiam e condenam atos de violência e 
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vandalismo, tanto da parte de manifestantes quanto das autoridades! Somos 
contrários à criminalização das manifestações sociais e a falta de iniciativa de 
negociação efetiva por parte dos governos, que insistem em diminuir a 
importância e legitimidade do movimento social! Não há qualquer intenção de 
conflitos ou autopromoção, qualquer pessoa ou ato que forem contrários ou 
tentem deturpar esses ideias, não representam este movimento e não tem o nosso 
apoio! Lutamos por um Brasil melhor e por um futuro ao qual possamos nos 
orgulhar! 
 
 
ps: para mais informações sobre, acessem a página oficial de todos os eventos 
no mundo 

https://www.facebook.com/
events/179825208857920 20 Não Não Cochabamba Bolívia 798 

Manifestação de apoio aos Brasileiros!! 
 
Não tenho experiencias com manifestações portanto toda ajuda sera bem vinda! 
O objetivo do nosso evento é fazer uma manifestação pacifica sem tumultos, até 
porque não estamos em nosso pais e a Bolívia não tem absolutamente nada a ver 
com isso, vamos cantar o hino nacional, fazer alguns ``gritos de guerra``, levem 
cartazes, câmeras, é hora de mostrar para nossos patriotas que mesmo longe de 
casa estamos apoiando nossas famílias, nosso povo, nosso PAÍS!!  
 
"Vou protestar pois temos uma saúde precária, educação publica não presta, 
transporte público é caro e não é bom, impostos são excessivos!" 
 
Mas isso é realmente a causa ou é uma conseqüência do que vem ocorrendo? 
Isso tudo é reflexo de apenas uma coisa CORRUPÇÃO, verbas não chegam ao 
destinos, obras super-faturadas, com isso não sobra verba para outras coisas. 
Se saímos as ruas na luta de apenas os objetivos finais, esses corruptos, vão lá 
fazem qualquer coisa que satisfaça a população naquele momento de revolta 
para acalmar os ânimos e pronto todo mundo volta a sua vida como se estivesse 
tudo a mil maravilhas, até acontecer algo novamente para todos voltar as ruas, e 
assim vai se vivendo. Mas do que adianta isso? Só esta ocultando de onde vêm 
todos os problemas, temos que tirar isso da raiz. 
 
Minha luta é o contra a CORRUPÇÃO, um País sem corrupção é uma utopia, 
mas do jeito que está no Brasil, é extremo não se pode permitir isso, temos que 
lutar para tirar esses corruptos do poder, essa luta sim vale a pena, começando 
por ai, limpando a casa de dentro para fora, não de fora para dentro funciona, 
como resultado todo o resto tende a melhorar. 
 
Temos que dar inicia uma verdadeira “CAÇA AS BRUXAS” com os 
POLÍTICOS CORRUPTOS deste país, nós somos esse país nós o colocamos 
para a frente, como dizem: “O melhor do Brasil é o brasileiro” mas também é o 
pior, pois aceita é conivente com toda a merda que é jogada nele todo dia, tudo 
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que lhe é imposto.  
Estamos dando inicio a isto, estes 20 centavos de aumento (em SP), foram a 
gota d’água fez o povo ir as ruas, mas não podemos perder este momento que o 
povo se levantou, e está se levantando cada vez mais pessoas pelo nosso grande 
país e pelo mundo, mas temos que lutar com objetivos concretos, que tenham o 
maior efeito, e que realmente façam todos abraçar está causa, em tempos 
medievais seria dar seu sangue, sua vida pelo seu país como se fosse uma 
guerra, hoje não chegamos aos extremos, mas estamos entrando em guerra, uma 
guerra pela DEMOCRACIA, uma guerra por DIREITOS, uma guerra por 
DEVERES, uma guerra PELO FIM DA CORRUPÇÃO desta grande nação que 
chamamos de BRASIL. 
 
Sou completo apoiador da luta contra a PEC 37, a PEC da IMPUNIDADE, que 
vai ser votada dia 26 de Junho, todos devem saber mais do que se trata.  
ESTE É MEU PROTESTO!!  
 
E qual é o seu?? 
 
Faça seu dever de casa, antes de sair as ruas, pesquise, saiba pelo que protestar! 
Vamos as ruas, vamos a luta, mas com objetivos!! 
 
“Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil!” 

https://www.facebook.com/
events/128677670672718 18 Não Não Toronto Canadá 2380 

O EVENTO SERÁ REALIZADO NA NATHAN PHILIPS SQUARE, NA 
ENTRADA DO CITY HALL 
 
ELE >NÃO< SERÁ NA YONGE-DUNDAS SQUARE 
 
Preencha a enquete: 

https://www.facebook.com/
events/186329608197344 18 Não Não Vancouver Canadá 2322 

Este ato ocorrerá no dia 18 de Junho de 2013 às 6pm (estaremos lá a partir de 
5:30pm) na Vancouver Art Gallery- lado da rua Georgia (750 Hornby St, 
Vancouver, BC V6Z 2H7, Canada) em apoio e solidariedade às inumeras 
manifestações no Brasil referentes ao valor exorbitante das passagens de ônibus 
que, infelizmente, tornou-se uma demonstração de violencia para/com o povo da 
parte da Polícia. Este movimento está acontecendo no mundo todo: 
https://www.facebook.com/events/551482894889876/ 
 
Como brasileiros morando no exterior, não queremos ficar de fora e sentimos 
que devemos fazer a nossa parte. A grande mídia não está divulgando os 
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acontecimentos de maneira correta, acontecimentos esses que são absurdos e 
abusivos. Com o nosso ato, simplesmente visamos apoiar e divulgar o que está 
acontecendo no Brasil para o resto do mundo. 
 
Junte-se a nós na próxima terça feira! Traga placas, cartazes, bandeiras do Brasil 
ou Canadá, flores ou qualquer coisa que signifique algo para você! 
 
ps.: lembrando que isso é uma manifestação 100% pacífica vizando expor a 
situação no Brasil para os Canadenses/estrangeiros. A cidade de Vancouver está 
ciente do nosso ato e nós não temos nenhum interesse em nenhum tipo de 
conflito. Não é essa polícia nem esses governantes que nos sacaneiam e 
oprimem, por favor colaborem em qualquer interação com a polícia de 
Vancouver e tenham atitude educada e positiva. Obrigada! 

https://www.facebook.com/
events/185780441587055 20 Não Não Montreal Canadá 1338 

Democracia não tem Fronteiras! 
 
A manifestação acontecerá amanhã, dia 20/06 e vamos nos reunir ás 18h e 
sairemos ás 18:30h! Por favor, vamos todos tentar ser pontuais! 
 
Ponto de encontro: Place du Canada. Caminharemos (via René-Lévesque) até o 
Consulado Brasileiro em Montreal como ato simbólico. As autoridades de 
Montreal já foram avisadas e já estamos autorizados a realizar o protesto! 
 
Estaremos nas ruas lutando por: 
- Reforma Política - (Mensalão, corrupção, abuso de poder, falta de punição 
para políticos, etc) 
- Melhorias na Educação, Saúde e Segurança do Brasil 
- Contra: PEC 37/Ato Médico/Estatuto do Nascituro/Cura Gay/ETC 
 
Vamos mostrar ao mundo que o Brasil não vai parar até sermos ouvidos! 
 
Por favor, levem cartazes e faixas em português, francês e inglês! 
 
COMO PARTICIPAR: 
 
1. Informe-se! 
Leia jornais, assista criticamente à cobertura dos eventos no Brasil. Procure 
fontes independentes e imparciais. 
 
2. Venha pra manifestação!!! 
Traga seu próprio cartaz ou tinta ou outro ítem qualquer que possa ser de 
utilidade numa manifestação: água, capa de chuva, megaphone etc. 
 
3. Divulgue nas redes sociais (Twitter, Facebook e Instagram) com a hashtag 
#montrealwithbrazil durante as manifestações! 
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Assim, quem não pôde vir poderá acompanhar LIVE vendo suas fotos e vídeos. 
Ou quem estiver atrasado pode nos achar no meio do caminho. 
 
4. Fotografe ou faça vídeos! E lance-os na internet com os hashtags apropriados! 
#montrealwithbrazil #ogiganteacordou #changebrazil #vemprarua #mudabrasil 
#vdevinagre #doiemtodosnos 
 
5. Convide seu amigo da mídia local pra cobrir o evento! 
 
Esse é um movimento APARTIDÁRIO (sem partidos), popular e espontâneo. 
 
Todos podem participar, sim! Não temos líderes! 
Alguns organizadores se encarregam de informar as autoridades da cidade, de 
manter claros os objetivos da manifestação, sempre em acordo com aquelas do 
Brasil e em outras cidades no exterior e manter as informações atualizadas nos 
canais disponíveis para que todos participem. 

https://www.facebook.com/
events/153694814817084 18 Não Não Edmonton Canadá 562 Em apoio aos nossos irmãos e irmãs na pátria amada idolatrada! 

https://www.facebook.com/
events/329304477199817 19 Não Não Quebec Canadá 347 

Manifestação PACIFICA na cidade de Québec para apoiar os brasileiros que 
lutam pelas mudanças sociopolíticas e de infra-extrutura necessárias para o 
Brasil. 

https://www.facebook.com/
events/164282003743339 18 Não Não Ottawa Canadá 265 

Amanhã, dia 18 de Junho, nos encontraremos na frente do Parlamento às 17h. 
 
Levem seus cartazes, suas faixas, pintem os rostos, chamem os amigos. Temos 
autorização da polícia pra ficar até às 20h. 
 
Não levem apitos ou outros apetrechos barulhentos. Levem câmeras, celulares. 
Registrem, divulguem, compartilhem. 
 
Lembrando que o evento tem caráter totalmente pacífico e que perturbar a 
ordem da cidade é a última coisa que queremos. 
 
Espero todos vocês lá! 

https://www.facebook.com/
events/465124573576423 18 Não Não London Canadá 63 Vamos apoiar o pessoal que está no Brasil para que a luta continue! Chegou a 

hora de mudar! 

https://www.facebook.com/
events/157019411152748 20 Sim Não Fortaleza CE 1446

9 

Alerta estudantes!!! Prefeitura não garante confecção e repasse das carteiras 
estudantis 2013!!! Organizemos a luta contra mais esse ataque!!! 
 
ATO TAMBÉM PELA REDUÇÃO IMEDIATA DO PREÇO DAS 
PASSAGENS EM FORTALEZA! RUMO AO PASSE LIVRE! VÁRIAS 
CIDADES MOSTRARAM QUE É POSSÍVEL! 
 
PELA REDUÇÃO IMEDIATA DO PREÇO DA PASSAGEM EM 
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FORTALEZA!!! 
 
 
Tem sido de conhecimento de todos que a prefeitura já começou o 
cadastramento dos usuários do transporte coletivo para o uso do bilhete único. 
No entanto sequer foi iniciada a licitação da empresa que irá confeccionar as 
carteirinhas, enquanto isso milhares de estudantes da educação básica e superior 
continuam pagando passagem inteira desde o ano passado, pois a gestão de 
Luizianne não pagou a empresa responsável pela confecção da carteira. 
Roberto Cláudio segue o mesmo caminho, além de manter o aumento da 
passagem no inicio do ano piorando o já caótico sistema de transporte coletivo 
que entre outros problemas sofre com o crescente aumento de assaltos, a 
prefeitura não quer garantir a confecção e o repasse de mais de 2 mil 
carteirinhas que não foram solicitadas até a data estabelecida pela prefeitura. 
 
Estudantes de várias instituições de ensino estão se organizando para exigir: 
-Gratuidade nas carteirinhas 2013 
-Confecção imediata de todas as carteirinhas pela prefeitura.  
-Autonomia das entidades estudantis na confecção das carteirinhas 
-Nenhuma limitação da meia passagem. 
-Todo apoio a luta dos rodoviários. 
- Passe Livre par estudantes e desempregados 
 
Além disso, em diversas cidades acontecerá uma grande mobilização em Defesa 
do Transporte Público. Incorpore sua pauta, junte-se a nós! 

https://www.facebook.com/
events/597061113671265 28 Sim Não Juazeiro do 

Norte CE 7070 

Depois que o povo saiu da rua a roubalheira continuou em Juazeiro. 
Agora é a hora de voltarmos e protestar contra a corrupção na Câmara de 
Vereadores e na Prefeitura. 
 
LOCAL: Praça da Prefeitura Municipal 
HORÁRIO: 15:00 h  
DATA: 03/ SETEMBRO/ 2013 

https://www.facebook.com/
events/143650559161619 21 Sim Não Brejo Santo CE 1071 

Galera, vamos se mobilizar pra dar apoio aos manifestantes do Brasil que estão 
lutando por um país melhor. Vamos sair nas ruas e mostrar que Brejo Santo é a 
favor desses guerreiros e que nós também queremos um país melhor. Chega de 
corrupção! 
 
Vamos nos concentrar na Praça Dionísio Rocha de Lucena, traga cartazes e algo 
que faça barulho... Vem pra rua! 

https://www.facebook.com/
events/152155614970495 21 Sim Não Cratéus CE 1038 

Dia do Basta 
 
DIA 21/06 - SEXTA - Crateús - Ceará 
LOCAL DA CONCENTRAÇÃO: Em frente a Policlinica (Perto do Romeu 
Veiculos - Av. Sargento Hermínio) -  
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HORÁRIO: A partir das 17h 
LOCAL DE ENCERRAMENTO: Praça da Matriz 
 
Será um movimento pacifico que reivindicará por Igualdade e Justiça diante de 
tantas barbaridades que acontecem constantemente em nosso país: 
 
- Ausência de ações governamentais que intervenham diretamente no problema 
da seca; 
- Descaso na Educação; 
- Descaso na Saúde; 
- Corrupção; 
- Investimentos absurdos para a Copa do Mundo em 2014; 
 
Bandeiras de Luta: 
- Cumprimento do Estado Laico; 
- Lutar contra qualquer forma de preconceito; 
- Lutar por Igualdade e acesso ao lazer e a Cultura da paz. 
 
Objetivos: 
- Contribuir e se solidarizar com as mobilizações que estão ocorrendo em todo o 
país; 
- Promover a Igualdade entre todos os povos e culturas; 
- Lutar para que todos os políticos acusados de corrupção sejam devidamente 
punidos de acordo com a lei; 
- Conscientizar a população de que todos nós somos capazes de modificar a 
sociedade e de construir dias melhores através da educação, cultura e da 
participação ativa através da MOBILIZAÇÃO! 
 
Levem cartazes com frases de protesto! 
Instrumentos para fazer barulho! 

https://www.facebook.com/
events/619386684739134 19 Não Não Seoul Coréia 

do Sul 113 

Acompanhando as manifestações que estão acontecendo em todo Brasil nos 
últimos dias e inspirados pela mobilização "Democracia não tem fronteiras" 
(https://www.facebook.com/events/551482894889876/) nós, brasileiros aqui na 
Coréia, decidimos realizar uma ação de apoio. 
 
Para quem está acompanhando, temos certeza que as indignações são muitas. 
Aos que não sabem, estão acontecendo manifestações contra a precariedade do 
transporte público no Brasil que estão ganhando força e promovendo o debate 
de muitos de outros problemas que há tempo incomodam a população. Contudo 
os policias, que deviam ser a favor do povo, estão reprimindo protestos 
pacíficos com violência desproporcional. 
 
Então vamos nos reunir para mostrar que mesmo do outro lado do mundo 
queremos mudança! 
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https://www.facebook.com/
events/645805775444538 22 Sim Não Brasília DF 3102

8 

HOJE VAI TER POR VOCÊS QUEREREM, POR SER ALGO 
HORIZONTAL E SEM LIDERANÇA! 17 HORAS PODEM SE REUNIR ATÉ 
O CONGRESSO! NO MUSEU. 
LEIA AQUI TAMBÉM PARA SABER DE QUARTA-FEIRA 26/06: 
Bom galera, não estou conseguindo modificar a data. FOI MODIFICADO 
DEVIDO A DIVERSAS COISAS COMO REUNIÕES PARA MELHOR 
ORGANIZAÇÃO E EVITE O VANDALISMO E CONFRONTO!!! Será DIA 
26/06 ou seja, QUARTA-FEIRA OK????!  
Daqui a pouco irei para casa e passo tudo para vocês e haverá reunião no 
domingo que será aberta às 14 horas no Museu da República. Muito obrigado, 
até logo. 

https://www.facebook.com/
events/141852469345427 20 Sim Não Brasília DF 1347

6 

Depois de participarmos da grande reunião hoje, que reuniu todos os 
movimentos, que estão construindo o ato, tiramos de forma unificada MUDAR 
A CONCENTRAÇÃO DO ATO PARA O MUSEU NACIONAL::::::: 
 
A FORÇA DO MOVIMENTO CREEEEEEEEEEEEEESCE! 
 
 
As manifestações de rua da juventude brasileira são um sinal evidente que 
estamos em um novo tempo. 
 
Precisamos dar um sentido político a elas, unificar os atos, cantar em conjunto, 
vibrar no mesmo tom.  
 
Em Brasília, o rechaço à lideranças e à partidos políticos é forte. Mas 
precisamos saber diferenciar quem está do nosso lado. A negação de tudo não 
nos levará a vitória. Temos que acreditar nas lideranças de quem está do lado do 
povo. A continuidade do nosso ato será fruto dessa consciência organizativa. 
 
Depois de 100 mil jovens nas ruas em São Paulo e mais 100 mil no Rio de 
Janeiro, milhares de jovens em outras 10 capitais do Brasil, formaram um 
coração pulsante de quase 500 mil pessoas em todo Brasil! 
 
O desejo de mudança é latente. 
 
As manifestações contra o aumento expressam uma ampla gama de demandas 
reprimidas, a partir da juventude e do conjunto da população. Para além da luta 
pela redução da tarifa, a mobilização ganhou novas e decisivas pautas, 
principalmente em Brasília - a cidade que mostrou toda sua repulsa aos partidos 
tradicionais. Queremos, em consonância aos atos nacionais, um transporte 
público de qualidade, a renovação da frota de ônibus, através de nova licitação e 
mais linhas. 
 
Depois do 17-J, estaremos juntos no próximo dia 20, em marcha rumo a nossa 
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casa, à CASA DO POVO! 
 
Reunião para a organização do próximo ato: Domingo (23.junho), 14h, 
Auditório do Sind'água, CONIC. 
 
A luta segue! 

https://www.facebook.com/
events/190469737778780 26 Sim Não Brasília DF 1277

0 

Um protesto com um significado importantíssimo no momento, contra a 
impunidade! 
 
* O horário do evento está marcado para ás 10 horas da Manhã ...  
( Infelizmente as opções editar horário foram bloqueados o que inviabiliza a 
mudança para o horário correto da manifestação ). 
 
* Sugerimos não levar bandeiras partidárias ou de militâncias, muitos 
manifestantes podem não aceitar. 
 
Pra quem ainda não sabe o que é a PEC 37, leia abaixo: 
 
O Plenário da Câmara Federal deve votar em breve a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 37. O projeto, conhecido como PEC da Impunidade, pretende 
tirar o poder de investigação criminal dos Ministérios Públicos Estaduais e 
Federal, modificando a Constituição Brasileira. Na prática, se aprovada, a 
emenda praticamente inviabilizará investigações contra o crime organizado, 
desvio de verbas, corrupção, abusos cometidos por agentes do Estado e 
violações de direitos humanos. 
 
Os grandes escândalos sempre foram investigados e denunciados pelo 
Ministério Público, que atua em defesa da cidadania de forma independente. A 
PEC 37 atenta contra o regime democrático, a cidadania e o Estado de Direito e 
pode impedir também que outros órgãos realizem investigações, como a Receita 
Federal, a COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), o TCU 
(Tribunal de Contas da União), as CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito), 
entre outros. 
 
Em todo o mundo, apenas três países vedam a investigação do MP: Quênia, 
Indonésia e Uganda. 
 
Não vamos deixar isso acontecer!! 

https://www.facebook.com/
events/519684858079230 17 Sim Não Brasília DF 8288 

Depois dos dois eventos dos ultimos dias estamos numa fase de pensar oq fazer 
do movimento. Oque reivindicamos de concreto? Temos uma pauta a ser 
conquistada? Queremos mais? Esse é o momento de tentarmos reunir as ideias, 
as aspiracoes, os desejos de mudança nesse nosso país. 
 
Algumas pessoas já me procuraram pedindo para postar as ideias delas. Vou 



! 162!

abrir um espaço fixo aqui para que elas exponham essas ideias e daí na 
sequencia todos podemos tentar discutir oque é viável/exequivel e se é por isso 
ou aquilo que queremos lutar. 
 
Não deixe a força do protesto acabar. Ele cresceu graças à repressão policial 
mas vai FLORESCER graças a cada um de nós! 
 
Obrigado 
 
 
 
------------------------------------%%------------------------------------------------- 
 
Pra esta segunda, dia 17, às 17:00, está marcada uma manifestação maior do que 
todas as anteriores em São Paulo. Espera-se que 100 mil pessoas compareçam, 
cinco vezes mais do que a maior, a de quinta-feira. E acho que é muito 
importante, se queremos mesmo demonstrar apoio e lutar pela causa, organizar 
um protesto nesse mesmo dia, talvez ate na mesma hora. Mais protestos pelo 
mesmo motivo em várias cidades ao mesmo tempo ? Com certeza vamos 
chacoalhar esse Brasil! 
Então, fica aqui a sugestão e a informação: segunda-feira, às 17:00, um protesto 
ainda maior do que os outros em todas as cidades juntas. Que tal, sei que ficou 
em cima da hora, mas sem dúvida vai entrar para a história e não tem como não 
sermos ouvidos! E pelo que me informei alem de Sao Paulo, Salvador tb fara no 
mesmo dia e horario, VAMOS PRA RUA GALERA  
 
 
Unificamos nossos eventos 
(http://www.facebook.com/events/463255290434058/?notif_t=plan_user_joined
).  
Unidos, seremos milhares. Solidariedade aos indignados de todo o país + Copa 
para quem? 
 
Quando? Amanhã, sábado (15/06), as 10h  
Onde? Na Rodoviária do Plano Piloto. Na escadaria de saída do metrô. 
Obs importante: o movimento é pacífico 
 
Falta transporte de qualidade, mas querem aumentar a tarifa. 
Falta saúde, educação e moradia, mas constroem estádios superfaturados com 
dinheiro público, que custam quase 3 vezes o previsto, como o Mané Garrincha 
aqui em Brasília, que será utilizado em apenas 3 jogos. 
 
Em todo o país - Rio, São Paulo, Porto Alegre e tantas outras cidades - as 
pessoas se levantam contra a violência policial, contra a repressão aos 
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movimentos sociais, contra a corrupção e contra todos os desmandos e abusos 
da Copa do Mundo no Brasil, que serve a muita gente - políticos, empresários, 
FIFA, empreiteiros - menos a quem mais precisa. Enquanto isso, mais de 200 
mil pessoas estão ameaçadas de expulsão de suas casas para a construção das 
obras. 
 
Jogos? O povo não pode pagar o ingresso. 
Legado? Nenhum. Nada de melhorias no transporte, na infraestrutura urbana, 
nos equipamentos de esporte para a população. Apenas recursos públicos, dos 
nossos impostos, na vala do oportunismo. 
 
Visto os últimos acontecimentos, de caráter revolucionário, no que tange 
direitos da população, violência policial e a "falsa democracia", cabe a nós dar 
continuidade aos debates (muito criticados pelos acomodados) iniciados nas 
redes sociais. Turquia, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre são exemplos a 
serem seguidos e tópicos a serem dialogados. Nada muda sem agitação! Nada se 
transforma sem conscientização. Por nós, pelo povo e pela justiça! 
 
Chegou a hora de dizer NÃO! Nos indignemos pacificamente. Em solidariedade 
aos indignados de todo país e contra os abusos da Copa do Mundo no Brasil. 

https://www.facebook.com/
events/550089681704120 18 Não Não Copenhague Dinamar

ca 409 

Galera, estamos organizando por toda a europa eventos sobretudo de apoio aos 
brasileiros que estao se manifestando! Além disso, nao podemos esquecer que 
somos Brasileiros, e esses manifestantes estao lutando também pelos NOSSOS 
direitos, e por isso temos o dever de nos unirmos a essa luta! 
 
Os governos estao usando e abusando de açoes violentissimas da policia para 
"controlar" (leia-se botar medo) as manifestaçoes! E isso ja passou do limite faz 
tempo! Os policiais estao tratando os manifestantes como criminosos, 
agredindo, prendendo, inclusive "caçando" depois das manifestaçoes, entrando 
em bares e agredindo gratuitamente!  
 
Estao tentando criminalizar o nosso direito de se manifestar!! 
 
Esses eventos vao acontecer em varias cidades, como Paris, Londres, Madrid, 
Valencia, e, claro aqui em Copenhague! 
 
Assim, precisamos do apoio de todo mundo, precisamos que voces compareçam 
e mostrem que mesmo estando longe agora, somos brasileiros e queremos 
nossos direitos garantidos! 
 
SOBRE O ATO : 
- Cartazes COM TODA E QUALQUER DENÚNCIA SOBRE GOVERNO 
BRASILEIRO, façam!! Quanto mais melhor! Mas por favor, sem perder o bom 
senso e o respeito. 
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- A manifestação é exclusivamente direcionada ao Brasil, portanto nenhum tipo 
de comentário,cartaz e/ou crítica as cidades, universidades, governo e ao povo 
dinamarquês serão permitidos! 
- NENHUM ATO DE VANDALISMO SERÁ COMETIDO, INCENTIVADO 
E/OU PERMITIDO PELOS PARTICIPANTES. Todos interessados em 
participar estão convidados e são responsáveis por contribuir com a organização 
do movimento. 
-Fotos e filmagens podem ser postadas depois do evento para serem editadas e 
enviadas aos movimentos no Brasil e Mídia em geral! 
 
Bom poder contar com vocês! 

https://www.facebook.com/
events/460675857358217 20 Sim Não Colatina ES 5729 

Concentração: Quinta- feira, a partir das 17:00 
Início: 18:30 
Saída: Em frente a Catedral. 
Destino: Ponte Florentino Ávidos 
 
Chegou a hora do povo de Colatina sair as ruas! Chega de bilhões por uma copa 
do mundo, chega de baixo investimento na educação, na saúde, na segurança. 
Chega de mortos nos corredores de hospitais. Chega de inocentes mortos por 
balas perdidas. Chega de mensalão. Chega de corrupção. Chega de tarifa 
absurda. Chega de trabalhar o dia todo e pegar um ônibus lotado. Chega de 
políticos milionários. Chega de redução de salário de professores. Chega de 
impunidade aos poderosos. 
 
Nesta quinta feira, é o dia do povo capixaba dar o seu basta! Vamos mostrar ao 
governo como nós, juntos, todos pela mesma causa, somos poderosos! Vamos 
juntos mudar o Brasil!  
 
LEVE SUA BANDEIRA, LEVE SEU PROTESTO, LEVE SUAS IDÉIAS! 
 
- Contra a criminalização dos movimentos sociais 
- Pelo tarifa zero [estatização do transporte público] 
- Em apoio a todas as cidades que estão se levantando 
- Contra a corrupção 
 
Pauta regional de negociação direta: 
 
*Cumprimento das promessas feitas. 
*Duplicação da Ponte Florentino Ávidos 
*Transporte público gratuito [Tarifa Zero]. 
*Redução do Preço do Restaurante Popular. 
*Melhora de Bairros desfavorecidos. 
 
LEVE SUA IDEIA, LEVE O PROBLEMA DO SEU BAIRRO, LEVE O SEU 
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PROBLEMA. 
 
Pauta de Lutas: 
*Reforma Tributária. 
*Pelo direito a liberdade de expressão. 
*Apoio as manifestações de SP e RJ. 
*Repúdio ás prisões ditatoriais feitas em manifestações por todo Brasil. 
*Combate a Corrupção. BASTA! 
*Reformas Urbana e Rural. 
*Maior investimento em Educação. 
*Reforma imediata da Saúde. 
*Copa pra quê? Queremos Saúde e Educação! 
 
''Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do BRASIL!!!  
 
#BrasilAcordou #oGIGANTEacordou #vemprarua 

https://www.facebook.com/
events/399231240189543 20 Sim Não Itapemirim ES 2820 

E QUINTA SERÁ A VEZ DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES!!!  
_______________________________________________ 
 
O ATO NACIONAL UNIFICADO será no dia 20 de Junho, quinta-feira! 
 
Concentração: 17:00 
Início: 18:30 
Saída: TEATRO RUBEM BRAGA 
Destino: Praça Jeronimo Monteiro, (passando pela Rua Bernardo Horta) 
 
 
CHEGA DE FICARMOS PARADOS! Vamos dar um basta a toda essa 
insatisfação brasileira diante deste governo inerte e corrupto! Vamos dar um 
basta a essa repressão, a essa "democracia" na qual não podemos expressar com 
liberdade o que nos incomoda. Vamos mostrar que juntos podemos gritar para o 
Brasil nossa insatisfação como cidadãos! 
 
Venham de branco, PREFERENCIALMENTE, para simbolizarmos a 
pacificidade desta manifestação.  
 
Este movimento É COLETIVO, PACÍFICO E APARTIDÁRIO, portanto, 
tragam seus ideais, levantem suas bandeiras, vamos todos lutar JUNTOS! 
 
E POR FAVOR, SEM OFENSAS PESSOAIS POR AQUI! 
(Em caso de ofensa pessoal, seu comentário será deletado. Não queremos fazer 
isso, portanto tenha bom senso.) 
 
AFASTE DE NÓS ESTE CALE-SE! 
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__________________________________________________ 
 
IMPORTANTE: 
 
PAUTA: 
Estamos seguindo a pauta dos protestos nacionais que ocorrerão no mesmo dia 
(20/06), mas fiquem atentos pois iremos fazer uma reunião aberta para votação e 
confirmação da mesma e definição da pauta local. 
 
Pauta Nacional: 
- Contra a criminalização dos movimentos sociais 
- Contra o abuso de poder 
- Contra o aumento da passagem 
- Mobilidade urbana 
-Saúde 
-Segurança  
-Corrupção. 
__________________________________________________ 
OUTROS MANIFESTOS EM CACHOEIRO 22/06: 
#Saia do sofá e lute conosco - Dia 22 de Junho, 12:00. Sairá do Teatro Rubem 
Braga em direção a Câmara Municipal, na praça Jerônimo Monteiro. 
CONCENTRAÇÃO: 11:00! SAIREMOS 

https://www.facebook.com/
events/128373024037159 20 Sim Não Guandu ES 261 

Galera que compareceu hoje provou que nós também podemos fazer a 
diferença!  
Traga o seu protesto... #VemPraRua  
 
 
Chegou a hora do povo de Baixo Guandu sair as ruas! Chega de bilhões por uma 
copa do mundo, chega de baixo investimento na educação, na saúde, na 
segurança. Chega de mortos nos corredores de hospitais. Chega de inocentes 
mortos por balas perdidas. Chega de mensalão. Chega de corrupção. Chega de 
tarifa absurda. Chega de trabalhar o dia todo e pegar um ônibus lotado. Chega 
de políticos milionários. Chega de redução de salário de professores. Chega de 
impunidade aos poderosos. 

https://www.facebook.com/
events/291139821023098 23 Sim Não Vitória ES 6201

6 

TERCEIRO GRANDE ATO - Não é por 20 centavos 
DIA 28 DE JUNHO COM CONCENTRAÇÃO AS 17HS NA UFES 
https://www.facebook.com/events/171754246331309/ 
_____________________________________________ 
 
NOVA ASSEMBLEIA MARCADA: 
Dia 29/06 
Às 14h 
Em frente ao Cineclube Metrópolis 
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Vamos dar prosseguimento às pautas gerais do movimento, organização e data 
do próximo ato. 
ATENÇÃO!! Aos que não puderem comparecer, enviem e-mail com sua 
sugestão de pauta para protestoes@hotmail.com. Levaremos à assembleia para 
discutir. 
LEMBRANDO QUE devemos focar nos pontos prioritários e específicos, para 
nos poupar tempo e trabalho. 
 
https://www.facebook.com/events/264554690354315/?context=create 
________________________________________________ 
 
Gente, gostaria de esclarecer algo que muitas pessoas estão vindo perguntar para 
mim e outros moderadores aqui do evento. 
Estão surgindo muitos grupos sobre as manifestações e diversos eventos, alguns 
com o mesmo nome deste e a mesma foto, estes não dizem a respeito desse 
evento aqui, a criação de um grupo referente as discussões e assembleias da 
UFES referente a tal assunto será feito ainda hoje e publicaremos aqui para 
vocês. Portanto NÃO HÁ nenhum grupo referente a este evento, são de outras 
pessoas sem vínculo algum conosco.  
__________________________________________________ 
 
 
ESCLARECIMENTO SOBRE AS PAUTAS DO MOVIMENTO 
 
Foi apresentado na última assembleia (23) uma sistematização com as mais de 
200 propostas apresentadas na reunião anterior (22). 
 
Começamos a discutir ponto por ponto, lemos e debatemos cerca de 70 
propostas. Porém, como a pauta era muita extensa decidimos marcar uma outra 
ASSEMBLEIA DIA 29 DE JUNHO (SÁBADO) AS 14HS NA UFES 
(PRÓXIMO AO CINE METROPOLIS), para podermos continuar o debate 
sobre as pautas no movimento. 
 
É importante ressaltar que essas pautas são apenas o INÍCIO de uma ampla 
discussão com a população por meio de Assembléias Populares convocadas pelo 
movimento, podendo, por ventura, serem alteradas com o avanço e o 
aprofundamento das discussões. 
 
As pautas são: 
 
PAUTAS NACIONAIS: 
1. 10% do PIB para saúde pública 
2. 10% do PIB para educação pública 
3. Pela inversão das prioridades: Auditoria da dívida pública já 
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4. Contra a criminalização dos movimentos sociais 
 
PAUTAS ESTADUAIS 
1. Reabertura do Aquaviário 
2. Suspensão imediata do contrato da Rodosol pelo Governo do Estado 
3. Discussão pública sobre a mobilidade urbana 
4. Abertura da CPI do Pó Preto 
5. Conferência da Mobilidade Urbana 
6. Realização de Concurso para Procurador Municipal 
7. Transparência da Ceturb 
8. Implantação de Politica Pública da Juventude - Pelo fim do extermínio da 
Juventude negra 
9. Criação da Universidade Estadual do ES 
10. Investigação pelo Ministério Público de irregularidades do IEMA/SEAMA 
no licenciamento de grandes empreendimentos poluidores no estado, inclusive 
sobre a Falta de Autonomia Científica dos Técnicos, e Responsabilização do 
Governador. 
 
PS: Sobre a PEC 37 foi as pessoas apresentaram que ainda não possuem um 
entendimento muito grande do que da fato seja e o que representa essa PEC, por 
isso foi decidido que ela não entraria em pauta no momento e que as pessoas 
irão se informar sobre ela para podermos debater na próxima assembléia. 
 
_________________________________________________ 
 
O ato de sexta-feira tem uma especial ênfase na bandeira democratização da 
mídia e terá como destino a Rede Gazeta, acabando posteriormente na prefeitura 
de vitória, sendo a primeira manifestação dirigida ao poder municipal. 
 
A mídia privada brasileira em geral e a rede gazeta e A tribuna no ES vem 
historicamente criminalizando a organização politica da população, passeatas e 
protestos. Seja por reforma agraria, redução do preço da passagem, aumento 
salarial de professores e outros trabalhadores, lutas de melhoria por saúde e 
educação,etc. 
Um conluio entre a mídia empresarial privada, as empresas de ônibus e o 
governo estadual e municipais ( essas que investem polpudos investimentos de 
publicidade nas empresas de comunicação citadas) historicamente garantiu 
coberturas negativas as manifestações.  
A visão sobre o conflito de interesses sempre foi o das empresas de transporte e 
governo, assim como a visão da Fibria e grandes fazendeiros revestiu a 
cobertura dos conflitos indígenas e quilombolas. Associada ao que há de mais 
conservador em nosso estado, os políticos que aparecem em suas colunas sociais 
são os mesmos que vão para as páginas policiais. A gazeta, por exemplo, foi 
aliada de primeira hora de Gratz , zé Inácio e Paulo Hartung. O que explica 
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como seu ‘’jornalismo investigativo’’ não investigue a degeneração da classe 
politica capixaba, o apartamento superfaturado do Hartung doado por 
empreiteiras, os desdobramentos da Operação Naufrágio e Operação Derrama, a 
falta de transparência na Ceturb, falcatruas nas licitações do Transcol ,o 
verdadeiro preço de custo do valor da passagem, etc. Ou seja , esse ato 
representa um repudio contra essa minoria de vândalos que depreda o estado do 
Espirito Santo há longos anos. Por que a A gazeta e A tribuna nunca 
questionaram os incentivos fiscais de grandes empresas do estado que tiravam 
dinheiro da saúde e educação? O dinheiro do FUNDAP que era desviado do 
FUNDEB , retirado de nossas escolas publicas? A ocorrência de trabalho 
escravo na fazenda de Camilo Cola? Sua suposta participação na morte do 
jornalista José Roberto Jeveaux na ditadura militar? O eterno pedágio da terceira 
ponte? Os pedágios da BR 101 privatizada ? Os impactos ambientais dos 
grandes empreendimentos? Por que não divulgou o aumento significativo de 
câncer nos arredores da Samarco? Os patrocínios de campanha dos eleitos, 
sempre relacionados com as multinacionais e poderosas corporações vinculadas 
a ONG ES em ação , da qual faz parte? O sequestro do poder politico pelo poder 
econômico em nosso estado? A investigação da Vale sobre os movimentos 
sociais e os grampos efetuado por Rodney Miranda ( ainda secretario de 
segurança) na época das investigações da morte do juiz Alexandre Martins? Que 
a mídia não venha de maneira oportunista tentar descaracterizar o movimento 
como tem feito, sugerindo pautas vazias com vistas ao jogo eleitoral em 2014. 
Nós temos nossas pautas históricas, e que levam a verdadeiras transformações 
estruturais. Vem pra luta ,o resto só ilude. A luta transforma a vida. Por uma 
vida sem catracas. 
 
 
Nossos inimigos dizem: a luta terminou 
Mas nós dizemos: ela começou 
Nossos inimigos dizem: a verdade esta liquidada 
Mas nós dizemos: nós a sabemos ainda 
Nossos inimigos dizem: por mais que ainda se conheça a verdade ela nao pode 
ser divulgada 
Mas nós a divulgamos 
 
. . . Bertolt Brecht 

https://www.facebook.com/
events/281495258663821 17 Sim Não Vitória ES 1974

5 

TODOS DE ROUPA PRETA! 
 
Concentração: Segunda feira, a partir das 17:00 
Início: 18:30 
Saída: UFES 
Destino: Praça do Pedágio da Terceira Ponte  
 
Chegou a hora do povo de Vitória sair as ruas novamente! Chega de bilhões por 
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uma copa do mundo, chega de baixo investimento na educação, na saúde, na 
segurança. Chega de mortos nos corredores de hospitais. Chega de inocentes 
mortos por balas perdidas. Chega de mensalão. Chega de corrupção. Chega de 
tarifa absurda. Chega de trabalhar o dia todo e pegar um ônibus lotado. Chega 
de políticos milionários. Chega de redução de salário de professores. Chega de 
impunidade aos poderosos. 
 
Nesta segunda feira, é o dia do povo capixaba dar o seu basta! Vamos mostrar 
ao governo como nós, juntos, todos pela mesma causa, somos poderosos! 
Vamos juntos mudar o Brasil!  
 
Leve sua bandeira, leve o seu protesto, leve suas idéias! 
 
- Contra a criminalização dos movimentos sociais 
- Pelo tarifa zero [estatização do transporte público] 
- Em apoio a todas as cidades que estão se levantando 
- Contra a corrupção 
 
Pauta regional de negociação direta: 
*Cumprimento das promessas feitas ao movimento contra o aumento. 
*Tarifa Zero. 
*Não a privatização da BR-101. 
*Fim do Pedágio RodoSol/Terceira Ponte. 
*Revisão de planilhas do sistema transcol. 
*Explicações sobre a FALSA REDUÇÃO TARIFÁRIA. 
*Investigação a Federação Capixaba de Futebol. 
*Fim da Criminalização dos movimentos sociais. 
*Por um novo modelo de mobilidade Urbana para o ES. 
 
Pauta de Lutas: 
*Reforma Tributária. 
*Pelo direito a liberdade de expressão. 
*Apoio as manifestações de SP e RJ. 
*Repúdio ás prisões ditatoriais feitas em manifestações por todo Brasil. 
*Combate a Corrupção. BASTA! 
*Reformas Urbana e Rural. 
*Maior investimento em Educação. 
*Reforma imediata da Saúde. 
*Copa pra quê? Queremos Saúde e Educação! 
 
''Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do BRASIL!!! 
 
TODOS, de preferência, de roupa preta, conforme deliberação em reunião!! 

https://www.facebook.com/ 22 Sim Não Cachoeira de ES 7756 Venha! Dia 22 de Junho, 12:00. Sairemos do Teatro Rubem Braga em direção a 
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events/163999777113264 Itapemirim Câmara Municipal, na praça Jerônimo Monteiro. 
CONCENTRAÇÃO: 11:00! SAIREMOS: 12:00 
SOMOS APARTIDÁRIOS. 
Vamos lutar pelos nossos direitos. 
 
A missão: Marchar até a prefeitura de Cachoeiro 
em protesto. 
O objetivo da missão: Tornar digno o transporte público 
que VOCÊ usa. 
 
"O prefeito Calos Castegline vai ter que nos ouvir. 
Ele prometeu acabar com o monopólio, melhorar as condições 
em que milhares de nós, trabalhadores e estudantes, chegam a seus deveres 
e lares todos os dias, criar um terminal central pra transitarmos por toda 
Cachoeiro pagando apenas uma passagem, entre outras melhorias. 
E ele vai ter que cumprir, pois foi pra isso que o elegemos. 
O elegemos pra defender NOSSOS direitos e interesses. 
O elegemos pra tornas NOSSAS vidas melhores. 
E ele vai ter que cumprir. 
Ou tornaremos a dele muito mais difícil." 
 
 
 
#SaiaDoSofá #LutePelosSeusDireitos #SemViolência 

https://www.facebook.com/
events/470942426322399 18 Não Não Glasgow Escócia 332 

O Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, prevê a liberdade de expressão e 
manifestação pacífica. Não somente o Brasil, muitos países prevêem a 
possibilidade de atos pacíficos em prol aos assuntos de reivindicação social. 
Diante das circunstâncias, atualmente demonstradas, nos meios de comunicação 
social. O Brasil tem realizado manifestações contra a precariedade do transporte 
público. Estas tem gerado grande repressão, e consequentemente o 
descontentamento de todos os brasileiros. Residentes ou não no Brasil. 

https://www.facebook.com/
events/202433683240284 18 Não Não Barcelona Espanha 3185 

Temos assistido nos últimos dias, algumas das expressões mais violentas da 
democracia sectária , o Estado de não- direito e sem diálogo estabelecido no 
Brasil durante os últimos dois anos. 
Notamos , impotente, a violação de uma série de direitos civis e humanos pela 
polícia militar não tem uma preparação adequada e deve garantir a segurança da 
sociedade. Estamos diante de uma onda de violência , humilhação e desprezo. 
Por outro lado , testemunhamos o despertar de um povo, ou melhor, o que nós 
testemunhamos que somos parte dela e, portanto , estamos acima! 
 
Despertado pela resposta do público abusivo para um protesto pacífico , nossa 
indignação não se deve apenas ao aumento abusivo das tarifas nos transportes 
públicos, mas vem da exploração histórica e sem escrúpulos em que as pessoas 
são submetidas Brasileiro todos os dias : quer aumentando os bilhetes de 
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transportes públicos, a intransigência em confrontos , um sistema de saúde 
pública inadequada ea falta de educação de qualidade no país. 
 
Temos todo o contexto político e social vigente em nosso país. Temos até a 
demanda por transporte público , educação e serviços de saúde. Nós nos 
levantamos no país e queremos criar : um Brasil justo , onde todos possam viver 
com dignidade. 
 
Desenvolvido por Brasileiros alunos ", nao tem Fronteiras democracia" 
movimento é definida como horizontal e plural. Surgiu nas redes sociais 
destinados a ajudar a organizar protestos e manifestações pacíficas e 
independente em todo o mundo , com especial ênfase para tornar visível as lutas 
sociais que ocorrem no território brasileiro , e que não tem qualquer impacto 
devido nos meios de comunicação . 
 
Nós desprezar a criminalização dos protestos sociais , bem como a ação 
extremamente violenta e repressiva pelo aparelho de Estado através da Polícia 
Militar em vários estados do Brasil, com a intenção de manter seus privilégios. 
 
Também desprezam a falta de iniciativa para uma negociação eficaz por parte 
do governo que insiste em anti- diálogo e praticar um diminui a importância ea 
legitimidade do movimento social. 
 
A democracia real nunca vai ter fronteiras. Que criamos , e é por isso que 
estamos nos movendo . Apesar de estar longe do Brasil , estamos conscientes do 
nosso papel na mudança social e política que queremos ver em nosso país. A 
mobilização on-line é importante, mas é apenas parte do processo. 
 
Por acreditar em tudo isso, " nao tem Fronteiras democracia" movimento 
realizou protestos e manifestações de apoio em vários países do mundo. 
 
Não vamos ficar em silêncio ! 
 
 
Movimento " Democracia nao tem Fronteiras " 

https://www.facebook.com/
events/625940557418200 22 Não Não Madrid Espanha 2503 

O Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, prevê a liberdade de expressão e 
manifestação pacífica. Não somente o Brasil, muitos países prevêem a 
possibilidade de atos pacíficos em prol aos assuntos de reivindicação social. 
Diante das circunstâncias, atualmente demonstradas, nos meios de comunicação 
social. O Brasil tem realizado manifestações contra a precariedade do transporte 
público. Estas tem gerado grande repressão, e consequentemente o 
descontentamento de todos os brasileiros. Residentes ou não no Brasil.  
Esse descontentamento se agrava diantes de demais situaçoes como a tentativa 
de exercício da PEC 37 ( que pretende retirar todo o poder de investigação que o 
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Ministério Público tem). Grandes desvios nas obras da Copa e Olimpíadas... 
Como cidadãos nos unimos para demonstrar nosso apoio, pacificamente, aos 
brasileiros que lutam contra essas injustiças. 
 
O Ato será realizado frente a embaixada do Brasil em Madrid, no dia 18 as 17h  
Podendo a data ser alterada, devido a não autorização no dia solicitado. 

https://www.facebook.com/
events/136456916554894 28 Não Não Valencia Espanha 1483 

Galera,  
Os estudantes de várias cidades na Europa decidiram se unir para realizar uma 
manifestação em apoio às manifestações que estão ocorrendo no Brasil. 
 
Para quem está acompanhando, tenho certeza que as indignações são muitas.  
Aos que não sabem, estão acontecendo manifestações contra a precariedade do 
transporte publico no Brasil que estão ganhando força. Contudo os policias que 
deviam ser a favor do povo estão cada vez mais violentos frente aos protestos 
pacíficos. 
 
Creio que seja de suma importância aderirmos a esta causa, pois há muitas 
pessoas, que como nós, utilizam e muitas vezes dependem, do transporte 
público no Brasil. Sabemos também, que assim que retornamos ao Brasil, essa 
boa realidade Europeia, será invertida às dificuldades brasileiras. E, além disso, 
sabemos que os problemas não estão apenas relacionados ao transporte. 
Conhecemos muito bem a situação do nosso país. Essa situação chegou a um 
limite que não podemos aceitar. Temos que fazer alguma coisa! 
 
Assim, bora unirmos nossas forças em demonstração de apoio e também realizar 
um encontro em Valencia no dia 28 de junho às 17h. 

https://www.facebook.com/
events/571135546270345 18 Não Não Córdoba Espanha 450 

Pessoal, depois de uma grande quantidade de confirmados no ato de Buenos 
Aires, acredito que seja de suma importância que nós, aqui de Córdoba, também 
nos mobilizemos pela causa de nosso país! 
Mesmo longe acredito que podemos nos juntar e mostrar que o Brasil 
ACORDOU e pode sim MUDAR, isso só depende de nós!! 
Tragam cartazes, panelas, faixas e o que mais acharem importante, sempre 
lembrando que NÃO é nossa intenção criar tumulto (mesmo porque não estamos 
no nosso país e a Argentina não tem NADA a ver com isso) e sim um protesto 
PACÍFICO contra todos os abusos e descasos que estamos passando à décadas e 
que nesses últimos dias estão demasiadamente claros!  
 
Galera mudamos o local de encontro pois vamos caminhar pelas ruas de 
Córdoba (tentando ao máximo não atrapalhar em nada, sempre!!), e saindo do 
Patio Olmos teremos mais ruas grandes para percorrer.. Finalizamos nosso 
protesto em frente ao Consulado, cantando o hino nacional!  
 
Divulguem à amigos, colegas e conhecidos que estejam em Córdoba ou que 
conheçam alguém que esteja! 
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Vamos aproveitar esse momento, sair do Facebook e ir às ruas protestar pelo 
fim de nosso governo corrupto, polícia abusiva e repressão que estamos 
sofrendo!!! 
 
Estamos juntos nessa, qualquer idéia, informação ou ajuda serão SEMPRE bem 
vindos!  
 
Patio Olmos - Av Vélez Sarsfield 361 - O aquecimento começa as 16h,mas 
sairemos somente às 17h. Quem puder chegar antes, vamos pintar o rosto, 
finalizar os cartazes ou mesmo somente se preparar pro nosso grande 
momento!! 

https://www.facebook.com/
events/392826194160377 18 Não Não Múrcia Espanha 70 

Senhoras e senhores, 
 
A situação do transporte, educação, saúde no Brasil está fazendo os brasileiros 
atingirem nosso ápice de raiva desse governo corrupto, que enriquece alguns 
com o trabalho de muitos. 
Hoje o mundo olha para o Brasil, buscando uma copa do mundo, é a hora de 
mostrar para eles que não somos um povo inútil e passivo, que aceita 
exploração. Somos uma das maiores economias do mundo e também um dos 
países com maior índice de desigualdade. Já passou da hora de distribuir melhor 
as riquezas do nosso país. 
O povo não vai as ruas por causa de R$ 0,20 de aumento, vão as ruas porque 
está tudo errado.  
Nos vivemos no exterior, os grandes veículos de comunicação daqui não tomam 
conhecimento do que passa no nosso país, seguem o que a mídia brasileira diz. 
Vamos chamar a atenção do mundo, e pedir a eles que apoiem nossa luta pela 
DEMOCRACIA e pela LIBERDADE DE EXPRESSÃO! 

https://www.facebook.com/
events/238595646265111 23 Não Não Cambrige Estados 

Unidos 3669 

Se você é neutro a situações de opressão você escolheu ficar do lado do 
opressor" Desmon Tutu 
 
Então nós temos alguns eventos: 
1) Domingo (23/06) às 14 horas nos reuniremos para fazer cartazes e nos 
organziar no Cambridge Common Park. 
 
2-) as 14:30 nós tiraremos uma foto coletiva com as mensagens que fizemos e 
começaremos a andar distribuindo panfletos e fazendo valer a luta que está 
ocorrendo por la. Vamos mostrar o nosso apoio às manifestações e contra a 
violência e repressão policial que os cidadãos do Brasil têm sofrido e aos anos 
de descaso. 
 
RESUMINDO 14 horas neste DOMINGO dia 23/06 no Cambridge Common 
Park, ao lado do Irish Monument. 
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Outras sugestões de mobilização são bem vindas! 

https://www.facebook.com/
events/474892132587144 17 Não Não Chicago Estados 

Unidos 967 
Vamos nos reunir com cartazes para expressar nosso apoio ao manifesto nas 
ruas de SP, RJ e outros estados, contra o aumento do transporte publico e contra 
a violencia por parte da policia e que isso seja apenas o começo para uma 
revoluçao no nosso pais, que o povo seja ouvido! 

https://www.facebook.com/
events/137690836432279 17 Não Não Los Angeles Estados 

Unidos 727 

Oi pessoal! 
Nos encontraremos segunda-feira, a 1pm em frente ao Consulado Brasileiro.  
O ato durará em torno de 1h ou mais (dependendo da quantidade de pessoas e 
movimento). 
Peço para quem for participar levar cartazes de apoio ao movimento que está 
ocorrendo no Brasil.  
Lembrando a manifestação é pacífica e sem violência. Não podemos atrapalhar 
o trânsito, nem os pedestres.  
Toda sugestão é muito bem-vinda! 
Obrigada pela adesão! 
 
OBS: A inteção dos organizadores era uma manifestação com 15 pessoas. Não 
tínhamos idéia de como seria adesão das pessoas. Não temos experiência na 
organização de manifestos, portanto estamos expondo apenas a vontade em 
comum.  
Por gentileza, não tomem os organizadores como pessoas com total 
responsabilidade pelo ato. O país é nosso, portanto o protesto e a 
responsabilidade também são compartilhados.Amigos de Los Angeles. O povo 
brasileiro está acordando e nós não podemos deixar de fazer nossa parte.  
 
Vamos levar cartazes, bandeiras, vinagre e o que for necessário para mostrar ao 
Mundo que nosso governo não nos representa. Vamos lutar contra essa ditadura 
maquiada. 
 
"Verás que um filho teu não foge a luta." 

https://www.facebook.com/
events/1387526288126068 23 Não Não San Diego Estados 

Unidos 612 

II Ato em apoio às Manifestções no Brasil 
 
Pessoal iremos realizar mais um ato informativo em frente a NBC em 
Downtown San Diego DOMINGO dia 23 de junho as 5pm  
 
Mais uma vez é extremamente importante fazermos um papel informativo aos 
americanos sobre o que está acontecendo no Brasil! 
 
Convidem todos por favor!!!!! 
 
 
Pessoal, para participar e ficar informado sobre os nossos atos e manifestacoes 
em SD. Por favor like a pagina:  
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https://www.facebook.com/DemocraciaNaoTemFronteirasSanDiegoCa 
 
 
*****************EVENTO FAMILIAR! CRIANÇAS E ADULTOS 
CONTRA A CORRUPÇÃO!********************** 
 
Em apoio aos que foram as ruas na tentativa de mudar alguma coisa em nosso 
país. 
Mostraremos que mesmo distantes também não nos conformamos com tamanha 
corrupção e violência. 
Proponho nos encontrarmos com cartazes em português e em inglês e bandeiras. 
Qualquer idéia é muito Bem vinda  
 
"Pra frente Brasil!!! Salve a Nação!!!!! 
 
Ps: Como pregamos por uma manifestacao pacifica, o branco como vestimenta 
seria uma boa ideia para pontuar isso.  
 
Democracia Nao tem fronteiras - Internacional 
 
https://www.facebook.com/events/551482894889876/?ref=notif&notif_t=plan_
user_joined 
______________________ / / ____________________________ 
 
Democracia Não tem Fronteiras - San Diego - CA 
 
O que clamamos?  
Contra a precariedade do transporte público, o aumento do preço das passagens, 
o ineficiente sistema educacional e de saude, e a política corrupta e repressora 
dos governos do Brasil.  
 
Quem Somos? 
Nós somos estudantes brasileiros residentes em vários países da Europa e da 
América. Estamos nos organizando em apoio aos manifestantes que, no Brasil, 
lutam por seus direitos. 
Somos brasileiros que vivem fora do Brasil, mas que continuam acreditando que 
o nosso país pode ser um lugar mais justo, mais seguro, mais humano. 
Somos Italianos, Portugueses, Alemaes, Ingleses, Europeus, Americanos, somos 
gente de todo o mundo que apoia o povo brasileiro nessa luta! 
 
Somos gente que nao consegue ficar parada com a desculpa de que "estamos 
longe", e que sente a necessidade de se manifestar, de agir, de lutar. 
 



! 177!

Os governos dos estados estão usando e abusando de ações violentíssimas da 
policia para reprimir as manifestações. Os policiais estão tratando os 
manifestantes como criminosos, agredindo, prendendo. Muitos são "caçados" 
depois das manifestações. 
Estão tentando criminalizar o direito da população se manifestar! 
 
Por isso, estamos organizando por todo o mundo eventos de apoio aos 
brasileiros que estão se manifestando. Esses manifestantes estão lutando 
também pelos nossos direitos. Temos que nos unir a essa luta. 
Esses eventos vão acontecer em varias cidades do mundo, como Paris, Londres, 
Madrid, Valencia,Turim, San Diego e etc. 
 
Precisamos do apoio de todos. Precisamos que compareçam e mostrem que 
mesmo estando longe agora, muitos somos brasileiros e queremos nossos 
direitos garantidos! E mesmo os de nos que nao sao brasileiros, sao a favor da 
democracia e da liberdade de se manifestar! 
 
Devemos explicar a todos que o Brasil está passando por um momento político 
intenso, que o aumento das passagens de ônibus diante de um serviço péssimo 
de transporte público foi a gota d’agua para com o descaso com a populacao 
brasileira. Alem e que, para piorar, os governadores estão instruindo a polícia a 
agredir e ferir os manifestantes, em uma tentaiva de impedir a manifestacao 
PACIFICA.  
 
Nossa maior arma aqui fora: a informaçao! 
Vamos mostrar pro mundo o que se passa no Brasil! Vamos mostrar o povo 
lutando pela democracia, o povo lutando pelo direito de lutar! E assim, temos 
certeza que pelo menos com algo, estamos contribuindo na luta pelos nossos 
direitos! 

https://www.facebook.com/
events/541698572542919 23 Não Não Seattle Estados 

Unidos 378 

Domingo 12:30 PM - Space Needle! 
 
"Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode 
fazer pelo seu país" 
 
Este é o momento para apoiarmos todas as manifestações que estão acontecendo 
não somente no Brasil, mas por todo o MUNDO. 
 
O país acordou, e agora que os protestos deixaram de ser "somente" pelos 
R$0,20 do preço das passagens e passaram a ser por um país DEMOCRATICO. 
 
Chamem seus vizinhos, amigos e conhecidos. Vamos nos fazer ver e ouvir. 
Tragam cartazes em português e inglês. 
 
Precisamos mostrar que estamos em todo lugar!!! 
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"VERÁS QUE UM FILHO TEU NÃO FOGE À LUTA!" 
O Gigante acordou. 
Brasil!!! 

https://www.facebook.com/
events/183899251770588 22 Não Não Dallas Estados 

Unidos 360 

BRASILEIROS EM DALLAS ! 
 
"Verás que um filho teu não foge à luta !" 
 
Chegou a hora do Brasil mudar e a revolução começou e assim como outras 
cidades espalhadas pelos EUA, Dallas também fará parte dessa manifestação.  
 
Ajudem a divulgar o ato que será no próximo sábado (22 de junho) as 11am. 
614 Elm Street, Dallas, Texas. (Praça) 
 
Vamos levar cartazes, faixas e teremos pessoas filmando e possivelmente de 
imprensa. Vamos nos unir por essa causa e demonstrar o nosso apoio. 
 
DIVULGUEM !!! 
 
#OGiganteAcordou 

https://www.facebook.com/
events/217976298349672 20 Não Não College 

Station 
Estados 
Unidos 119 

Manifestações em todo o Brasil estão ocorrendo, elas foram desencadeadas 
pelos aumentos tarifários no transporte público em diversas cidades. Em São 
Paulo, na última quinta-feira (13-Junho), houve uma manifestação com grande 
repressão política, através do poder de polícia. Tivemos diversos machucados e 
presos políticos, alguns somente por portar vinagre. (Sim, isso mesmo! Agora, 
já liberados). 
Seguem dois links com fotos e vídeos chocantes: 
http://saladuprising.tumblr.com/ , http://www.policymic.com/articles/48717/13-
shocking-photos-of-brazilian-military-police-brutalizing-protesters-in-s-o-paulo.  
A manifestação foi só a gota d’água em um mar de insatisfação generalizada do 
brasileiro. Não, não se trata mais de 20 centavos, SE TRATA DE DIREITOS! 
Direito de ir-e-vir, de se manifestar, à educação, saúde, etc. 
Estão confirmadas nesta semana manifestações em 48 cidades brasileiras, e mais 
51 cidades ao redor do mundo! Sejamos a 52 ͣ ! 
É a hora de NOS MANIFESTARMOS e de mostrarmos nosso apoio aos 
brasileiros na luta, NOSSA INSATISFAÇÃO E AMOR PELO NOSSO PAÍS! 

https://www.facebook.com/
events/198325736989696 19 Não Não Motpellier França 120 

om pessoal, como todos devem saber estão ocorrendo muitas manifestações pelo 
Brasil por diversos motivos. A internet tem nos possibilitado compartilhar e 
tomar conhecimento de muita coisa podre que está acontecendo no nosso país e, 
independentemente se isso já acontecia em governos anteriores ou não, os 
jovens brasileiros decidiram acordar e demonstrar sua insatisfação por meio de 
manifestos. Bom, meu objetivo não é explicar os problemas do Brasil, pois a 
maioria de nós já os sabem e quem quiser saber mais pode pesquisar. 
A ideia desse evento é a de ajudar a dar uma visibilidade a mais para essas 
várias manifestações. Fazer nossa parte de uma maneira bem simples. 
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Quarta-feira, iremos nos reunir na Place de la Comediè para tirarmos uma foto 
com alguns cartazes. Quem quiser participar, é bem-vindo. Tragam amigos, 
brasileiros ou estrangeiros... Não importa! O importante é reunirmos um bom 
número de gente e depois daremos um jeito de compartilhar essa(s) foto(s), 
fazendo assim nossa parte e demostrando nossa insatisfação. 
Abraço à todos! 

https://www.facebook.com/
events/345342915568477 22 Sim Não Anápolis GO 1122

0 

Aproveitando as manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, 
propomos a integração de Anápolis, tendo como pauta: 
 
> Passe Livre Estudantil 
>Falta de Segurança Pública 
> Precarização da Saúde (Santa Casa, Hosp. Municipal e Cais Progresso) 
>Sucateamento da UEG, em greve há 2 meses 
>Quebra do TCO do Matheus Fagundes 
 
A ideia inicial (que vai variar conforme o número de confirmados) é fechar a 
Avenida Brasil por uma hora, no sábado (22), SEM ALTERAÇÃO DE 
HORÁRIO E DATA! As manifestações vão seguir ao longo da semana, e os 
eventos irei fazer dia após dia, então tenham paciência. 
 
MAIS DE 100 CIDADES ao redor do planeta vão se manifestar em favor do 
Brasil! 
 
Para quem está acompanhando, tenho certeza que as indignações são muitas.  
Aos que não sabem, estão acontecendo manifestações contra a precariedade do 
transporte publico no Brasil que estão ganhando força. Contudo os policias que 
deviam ser a favor do povo estão cada vez mais violentos frente aos protestos 
pacíficos,então a luta e mais além do que se imagina e por direitos. 
 
A MANIFESTAÇÃO É DE CUNHO PACÍFICO E APARTIDÁRIO! 
Portanto: 
- qualquer um que depredar ou iniciar agressão será denunciado. 
- não levem bandeiras de partido político. 
 
Não sei se a Jéssica vai brigar comigo, mas vou pedir pra vocês curtirem esta 
página. É do site Diário Anápolis (http://diarioanapolis.com/). Sou jornalista e 
também uso do DA para divulgar o evento 

https://www.facebook.com/
events/183305785168380 26 Sim Não Luziânia GO 3934 

ESTA É UMA MANIFESTAÇÃO PACÍFICA, NÓS CRIADORES DA 
PÁGINA DE APOIO NO FACEBOOK NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS 
POR QUAISQUER PROBLEMAS QUE POSSAM OCORRER DURANTE O 
MANIFESTO.  
 
SUGERIMOS QUE TODOS FAÇAM DE FORMA PACÍFICA. 
SOMOS CONTRÁRIOS A QUALQUER ATO DE VANDALISMO E 
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DESRESPEITO. 
 
Entendemos também que isso é do povo, então evitem material de partidos, 
etc.0 
Não vamos politizar esses atos que é a vontade do povo. 
Se você faz parte de partidos ou gosta, deixe de lado ao menos nesse momento. 
 
Não estamos indignados somente com 20 centavos da tarifa. São inúmeras 
atrocidades que vem acontecendo, desrespeitando totalmente todas as pessoas 
de bem que são penalizadas com tantos impostos que em grande parte é 
utilizado de forma indevida, não tendo retorno algum. Isso foi somente a gota 
d’água pra despertar nossa indignação. 
Ficamos calados enquanto vocês nomeiam pessoas envolvidas em crimes para 
cargos de confiança. Assistimos criarem emendas, alterar leis, e praticarem 
todos os crimes possíveis contra nós. Assistimos todas as articulações para 
benefício de servidores e empresas com nosso dinheiro. 
 
TUDO TEM LIMITE! 
 
O GIGANTE ACORDOU! 
 
Queremos;  
 
-Transporte público de qualidade. 
-Maior acesso do povo as decisões do estado, através da democracia direta ou 
semidireta. 
-Plebiscito, Recall e referendo em qualquer momento. 
-Crime hediondo para crimes cometidos por políticos com pena mínima de 20 
anos de cadeia. 
-Transparência em relação aos gastos públicos. 
-Menor salários para políticos e menos benefícios. 
-Maior liberdade de expressão e fim da censura na mídia. 
-Maior liberdade individual 
-Menos impostos e desperdício de dinheiro publico. 
-Maior salário e beneficio para os trabalhadores 
-Reforma de todos serviços públicos como educação, saúde, segurança, 
transporte ... 
-Investigação prioritária, condenação e prisão de políticos e servidores 
denunciados  
-Prisão IMEDIATA de todos os condenados do mensalão e outros escândalos 
políticos 
-Impeachment do presidente do senado. 
-Proibição de todas pessoas com alguma ficha criminal ou acusação se 
candidatarem e ou fazer campanha política 
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-Fim IMEDIATO do foro privilegiado para políticos 
-Fim dos salários e regalias para (auxílios em geral) 
-Valorização de professores , policiais, bombeiros, médicos 
-Cancelamento do PL 728/2011 (prevê que manifestações durante a Copa das 
Confederações, que está acontecendo este mês, e Copa do Mundo, que será 
realizada em 2014, sejam tratadas como atos de terrorismo e limita o direito dos 
trabalhadores à greve) 
 
Eles querem nos calar, nos separar, nos enfraquecer. Mas nós não deixaremos! 
Ninguém vai nos deter em nosso direito de nos manifestar! 
 
o/ Avante Luziânia! 
o/Avante Goiás! 
o/Avante Brasil! 
 
Faça sua parte!  
 
#forçaluziânia #changebrazil 
 
Compartilhe e faça isso chegar à todos que desejam uma cidade melhor, um 
estado melhor, um país melhor, UM MUNDO MELHOORRR! 
 
COMPARTILHEM. 

https://www.facebook.com/
events/491246177610666 24 Sim Não Goianésia GO 2830 

RUMO AOS 3000 CONFIRMADOS! 
Concentração às 15:00 (preparo de cartazes e distribuição de apitos) 
Saída: Praça da Rodoviária (16:00 horas) 
Chegada: Prefeitura Municipal 
Mapa do trajeto: http://goo.gl/maps/q8ldU 
 
O Brasil mudou o status de "Deitado eternamente em berço esplêndido" para 
"Verás que um filho teu não foge a luta" Concordamos, somos Brasileiros e 
Goianésia já ofereceu melhores condições de vida, então porque não cobrarmos 
oque é nosso, o valor do combustível, o salário dos professores, ou a greve na 
UEG, sem falar na saúde precária a situação das vias de trânsito, simplesmente 
vergonhoso, com usinas fazendo etanol exportando internacionalmente e 
vendendo a preço comercial pra nós? 
 
Vamos mostrar oque achamos, façam cartazes, tragam megafones e façamos um 
grande manifesto pacífico para que eles vejam a nossa educação, vamos também 
mudar a nossa cidade, ideias são bem vindas, vamos mostrar para esse governo 
ladrão que agente é bem maior... Vamos virar a pirâmide social de cabeça pra 
baixo..! #gsianarua 

https://www.facebook.com/
events/167091083468830 21 Sim Não Catalão GO 2803 Manifestação Nacional em solidariedade as reivindicações do “Movimento 

Passe Livre” (MPL) em SP, bem como de todos os movimentos nas demais 
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cidades brasileiras que estão se manifestando contra o transporte público de 
péssima qualidade e com tarifas abusivas, além de tantas outras reivindicações 
legítimas sobre diferentes questões sociais que estão tomando conta do país. 
 
Outro objetivo da “Manifestação Pacífica” em Catalão é pela melhoria do 
Transporte Público da cidade que há vários anos é conhecido pelos inúmeros 
problemas que atingem todos os dias a vida dos seus usuários. 
 
Iremos nos reunir na Praça Getúlio Vargas na Av. 20 de Agosto as 17:00 e 
caminharemos pelas ruas da cidade. 
 
Participe, exerça a sua cidadania, traga a sua mensagem através de cartazes, 
faixas e bandeiras!!! 

https://www.facebook.com/
events/389776791133665 20 Sim Não 

Águas 
Lindas de 

Goiás 
GO 2064 

*PASSE LIVRE 
 
TANTO EM ATO CIRCULAR COMO PARA FORA DA CIDADE É 
INVIÁVEL QUE PEÇAMOS PASSE LIVRE! OU SEJA É BEM MELHOR 
REIVINDICARMOS TRANSPORTE DE QUALIDADE, TB PODERÍAMOS 
REIVINDICAR A MEIA-PASSAGEM PARA ALUNOS DA REDE 
PUBLICA. 
 
*HOSPITAL NOVO  
 
SE É REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL SAIBAM QUE NÃO 
É ALGO SIMPLES POIS HOUVE MUITAS IRREGULARIDADES EM SUA 
CONSTRUÇÃO  
TAIS COMO SUPERFATURAMENTO, DESVIO DE DINHEIRO DENTRE 
OUTRAS 
OU SEJA NÃO ENVOLVE SOMENTE ÓRGÃOS DA CIDADE "NUNCA 
ENVOLVEU"  
OU SEJA PODEMOS COBRAR O ANDAMENTO RÁPIDO NO PROCESSO 
DE REGULARIZAÇÃO DA OBRA E MAIS TRANSPARÊNCIA SOBRE 
OQUE ESTA SENDO FEITO COM O DINHEIRO INVESTIDO! 
 
*SANEAMENTO ESCOLAS E SEGURANÇA  
 
SEGURANÇA : PODEMOS COBRAR MAIS VIATURAS NAS RUAS, E 
POLICIAS EM FRENTE A ESCOLA!!  
 
*ESCOLAS : OUTRO TÓPICO BEM COMPLICADO JA QUE O DINHEIRO 
NÃO É VIABILIZADO PELA PREFEITURA DA CIDADE! POREM É UM 
ÓTIMO MEIO QUE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAIBA QUE 
ESTAMOS DE OLHO E QUERENDO O MELHOR PARA ESTA CIDADE, 
REFORMAS DAS ESCOLAS PUBLICAS E CONSTRUÇÃO DE NOVA 
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ESCOLA EM FUNÇÃO DO SUPER-LOTAMENTO  
 
*SANEAMENTO E ASFALTO  
 
ÓTIMOS TÓPICOS PODERÍAMOS COBRAR QUE MELHORIAS SEJAM 
FEITAS 
POIS AINDA VEMOS ESGOTO NO MEIO DA RUA!  
ASFALTO EXCELENTE TÓPICO POIS SÓ ASFALTAM AS VIAS DE 
INTERESSE  
JUSTAMENTE PARA MAQUIAR A CIDADE. 
 
PODEMOS FAZER CARTAZES COM FRASES DE EFEITO! 
estamosDeOlho  
brasilMostraSuaCara 
PrimaveraBrasileira 
 
sim, saibamos tb que vandalismo é crime! vamos mostrar que Águas lindas não 
tem animais e sim pessoas de consciência. 

https://www.facebook.com/
events/119547151589161 18 Sim Não Formosa GO 746 

Chega de tolerar o descaso do Governo 
Hoje! terça-feira o Brasil inteiro entrará em um serie de movimentos de protesto 
formosa não pode ficar de fora, no dia 17/06 protestantes tomaram o Congresso 
Nacional e o Senado Federal. 
Vamos nos unir ao Brasil nesse chama de revolução que está fagulhando em 
todos os corações de pessoas que não aguentam mais viver na opressão. 
 
Atividade principal: Como forma de demonstrarmos nossa indignação 
estaremos realizando o segundo funeral das políticas educacionais do Marconi 
Perillo. #VemPraRua #UEGemGreve #ChangeBrazil #VempraruaFormosa 
 
Pautas 
- Valorização do serviço público Municipal, Estadual e Federa 
- Mobilização contra a PEC 37 
- Contra a terceirização e precarização do setor público do Estado e do 
Município 
- Apoio a todo os movimentos que estão ocorrendo no Brasil 
- Lutar pela queda do monopólio das empresas de ônibus e do preço da 
passagem da linha Brasília-Formosa 

https://www.facebook.com/
events/374502062651333 22 Sim Não Rubiataba GO 676 

Vamos pra rua mostrar que a população Rubiatabense também é consciente e 
luta pelos seus direitos.  
 
 
Vamos fazer uma caminhada de forma pacífica, partindo da praça das palmeiras 
percorrendo toda a Av. Aroeira em direção à Prefeitura.  
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São PEQUENOS atos que fazem o movimento se tornar GRANDIOSO! 
 
Vem pra rua você também. 

https://www.facebook.com/
events/372365166219883 20 Sim Não Urutaí GO 218 

Objetivos: Passividade e Coerência. 
Tema:# Impostos altos; devido a copa do mundo e mordomia dos governantes, 
estamos enfrentando impostos altíssimo. 
#No Brasil encontramos a 2° internet mais cara do mundo e a 3° pior do mundo, 
por falta de administração do governo em ditar medidas inflacionárias em 
prestadoras de internet e telefonia. 
# A copa sendo em nossa país deveria ter preços de ingresso mais ascesíveis 
para nós os dono da casa, mas não pelo contrário o objetivo é vetar a população 
''sem educação'' da sua própria copa! 
#Aumento de passagens. 
#Descaso com a Saúde Pública um direito exposto em nossa constituição, mas 
não praticado, pois em urutaí não há atendimento médico, uma vergonha para 
nosso país!!! 
CHEGA, VAMOS COLOCAR UM BASTA NESTA POUCA VERGONHA!!! 

https://www.facebook.com/
events/574801462559905 22 Sim Não Goiás Velho GO 751 

A cidade de Goiás tem expressividade internacional por ser Patrimônio da 
Humanidade reconhecida pela UNESCO. 
Como cidade pertencente à República Federativa do Brasil, é OBRIGAÇÃO 
que a juventude vilaboense se manifeste em prol do futuro do nosso país. 
Vamos para a rua protestar, gritar, esbravejar contra o arcaico e mofado sistema 
político nacional.  
Vamos manifestar nossa insatisfação com o que vem acontecendo em Goiás nos 
últimos anos. 
 
... Estamos enfim nos mostrando. Somos a geração que veio com o ponto de 
reticência no inicio de nossa era. E definitivamente vamos colocar ponto final 
em algumas práticas. Ao final de nosso texto esperamos exclamar a mudança 
tão sonhada, e almejada, que ao final dessa luta do povo brasileiro, que unido, 
mostra ser muita gente, virão outras, e exclamaremos: TRANSPORTES DE 
QUALIDADE! SAÚDE DE QUALIDADE! TRABALHO DE VERDADE! 
LIBERDADE!  
Mas por agora não nos esqueçamos, estamos saindo das páginas virtuais, 
rompendo as barreiras da hipocrisia social, mostrando nossa cara, nossa marcha 
nossas idéias e expressões, mais que isso, estamos EXIGINDO a mudança que 
somos, e o RESPEITO que temos, a incompreensão ainda de tantos, dormindo 
ou acordando, e a falta de encontro por parte dos cientistas políticos em 
dizerem: "Falta para o movimento uma pauta de reivindicações. Não há uma 
centralidade das manifestações." publicado no jornal OPOPULAR desta terça 
feira, fazem-nos muito feliz.  
 
O auto-gestionário e a capacidade de pensar e refletir, nossos níveis de 
conscientização , estão sendo mostrados. Nossa capacidade de organizar os 
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pensamentos e as manifestações vai além do que conseguem fazer ou imaginam 
ser possíveis esses entes e instituições do ESTADO.  
 
O Povo sabe bem o que reivindica, e segue o que está ao lado, não o que está 
acima ou distante. O Povo apresenta uma nova forma de se organizar e pensar, 
às vezes não possível na mente dos cientistas políticos, mas que não exige uma 
centralidade das manifestações.  
 
Creio que veremos uma luta gloriosa do povo brasileiro, de uma geração que 
sucedeu tantas decepcionadas e que agora é assistida por descrédito de tantos 
que desiludiram-se e acompanhada da outra parte que tanto trabalhou por essa 
desilusão, e violência.  
 
Nessa mensagem quero agradecer com GRATIDAO à todos os amigos, irmãos, 
camaradas, companheiros enfim, seres humanos que conscientemente buscam 
juntos lutar pela EVOLUÇÃO SOCIAL. É cansativo ver o desrespeito do idoso, 
será que todas as cadeiras do onibus vermelha, RESOLVE? É cansativo ver o 
desespero da mãe com o filho no colo, a criança no carrinho, o cadeirante, a 
mulher com o corpo doendo de seus dias, o trabalhador com o lombo doendo do 
dia a dia. 
 
Chega uma hora que o chicote é SEGURADO, e o povo unido puxando o 
chicote, pode derrubar o seu ALGOZ!!!! Que possamos juntos nos próximos 
dias, comemorar e exclamar o GRITO que não é um brado retumbante, nem 
expressa que o filho teu não foge a luta, mas que PROJETA O BEM, A PAZ, A 
MUDANÇA! 
 
#ACORDAGOIÁS #ACORDABRASIL #VEMPRARUA 

https://www.facebook.com/
events/268625579944061 16 Não Não Dublin Irlanda 3779 

De acordo com a reunião realizada, hoje, 15/06/13, às 5pm, no St. Green Park, 
sobre o ato Brazilian Awakening Dublin / “Brasileiros em Dublin em apoio às 
manifestações no Brasil que têm ocorrido e gerado violência”, e que teve 
participação de 67 pessoas, ficou acordado de forma democrática e com votação 
direta que: 
 
- Todos os participantes da reunião de hoje farão parte da organização do ato de 
amanhã, dia 16/06/2013, sendo responsáveis pela organização e manter o bom 
andamento do evento, que tem como um dos focos a paz, não sendo tolerado 
qualquer tipo de ação violenta. 
 
- A manifestação será um ato e não uma passeata, pois foi uma determinação da 
“Garda” e tendo em visto a dificuldade de locomoção do número estimado de 
manifestantes. 
 
- O local decidido por votação será o SPIRE e não sairá delá, com horário de 
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início à 1pm e término às 4pm, horário de Dublin. Às 2.30pm será realizada 
uma ação em conjunto: todos deverão se sentar e levantar seus cartazes, faixas 
ou bandeiras em prol da paz. 
 
- Os coordenadores irão utilizar roupa branca e colete neon. 
 
- Todos os manifestantes são convidados a usarem roupa branca em prol da paz.  
 
- Fica a critério de cada manifestante produzir e levar seus próprios cartazes 
contendo frases condizentes ao que estamos manifestando em apoio ao Brasil: 
Paz, Luta contra a corrupção e contra a violência.  
 
- Fica a critério de cada manifestante produzir e levar seus próprios 
instrumentos: bandeira do Brasil, apitos, instrumentos musicais, tinta para 
pintura do rosto, entre outros. 
 
- Gritos de Guerra e Hino Nacional serão iniciativas espontâneas e deverão ser 
respeitadas por todos os manifestantes. 
 
- Organizadores do evento: Acauan Malta – (+353) 087 117 9698 e Vinicius 
Kienen (+353) 087 7115172. 

https://www.facebook.com/
events/593665390654388 20 Não Não Reijavik Islândia 81 

Vamos dar suporte ao Brasil, que passa por um momento histórico de revoluçao 
e de mudanças! Vamos sair as ruas de Reykjavik - Islandia e fazer com que a 
mídia do País nos veja fazer barulho e para que saibam da situaçao do nosso 
Brasil!  
 
Todos estao convidados, brasileiros, islandeses e quaisquer outras 
nacionalidades que gostariam de apoiar esta revolucao tao importante para a 
populacao brasileira. 
 
Vamos lá, tragam suas bandeiras, cartazes e vamos nos fazer ser vistos e fazer 
parte disso tudo de onde quer que estejamos! 
 
Local de encontro: Igreja Hallgrimskirkja 
Quinta Feira as 20h 
20/06/2013 
 
* Assista e veja o que realmente esta acontecendo.. 

https://www.facebook.com/
events/261098610696125 23 Não Não Jerusalém Israel 264 

Então pessoal, sei que todos os brasileiros daqui de Israel estão acompanhando 
as manifestações que estão ocorrendo por todo Brasil. Essa semana, as cidades 
brasileiras estão se organizando novamente para fazer um ato em conjunto que 
chame cada vez mais atenção. Diversas cidades no exterior estão apoiando com 
toda força esse movimento, já são mais de 40 (como Nova Iorque, Paris, 
Barcelona etc...) com manifestações marcadas. Chegou a nossa vez de 



! 187!

demonstrar apoio aos manifestantes contra as injustiças e abusos do governo 
brasileiro 
 
Como funcionará? Nos reuniremos todos, e ergueremos os nossos cartazes. É 
uma manifestação PACÍFICA! Serão cantadas músicas simbólicas (tipo: pra não 
dizer que não falei das flores, geração coca-cola, cale-se, etc), e tentaremos 
chamar a atenção DESSA MANEIRA. Cartazes em hebraico são bem vindos 
também, pois dai a população local ficará ciente da situação brasileira. Nosso 
objetivo é ganhar o apoio israelense, e para isso é preciso agir de forma 
tranquila. 
 
Pedimos que todos vão com trajes verde e amarelos para representar a nação 
brasileira 
 
...Cartazes são bem-vindos (QUANTO MAIS, MELHOR!!!). Podem ser 
mensagens, partes de música, ou qualquer coisa do genero. 
 
 
Para mais informações dos eventos que estão ocorrendo ao redor do mundo 
entre aqui 

https://www.facebook.com/
events/129700300570231 22 Não Não Mantova Itália 35 Amigos de Mantova se junte a nós, Sabado as 19:00 leve sua bandeira e seu 

cartaz na Sant'andrea, o povo vai estar se reunindo para apoiar o Brasil. 

https://www.facebook.com/
events/142032179324313 23 Não Não Milão Itália 1291 

“Brasil, você não está só” 
 
DATA, LOCAL E HORÁRIO DEFINTIVOS:  
Domingo – 23/06/13 – Piazza Castello, 15:00 – 18:00 hs (mais informações 
abaixo) 
 
#vemprarua#ogiganteacordou#changebrazil 
 
Gostariamos de reforçar: "NÃO SERÁ ACEITA a apologia a qualquer partido 
!" 
 
O PORQUÊ DO ATO: 
Manifestar apoio aos últimos movimentos populares surgidos no Brasil que 
defendem a paz, luta pacífica e direito de expressão e são contrários a pec 37 , 
má gestão pública, censura, sucateamaento dos serviços públicos (educação, 
transporte e saúde), corrupção, violência e uma classe política que não nos 
representa. 
FAÇA SUA PARTE COMO CIDADÃO, SE MANIFESTE, CONVIDE SEUS 
AMIGOS E VENHA PRA RUA COM A GENTE LUTAR PELOS SEUS 
DIREITOS!!! 

https://www.facebook.com/ 18 Não Não Bolonha Itália 963 Galera, estamos organizando por toda a europa eventos sobretudo de apoio aos 
brasileiros que estao se manifestando! Além disso, nao podemos esquecer que 
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events/468817986538368 somos Brasileiros, e esses manifestantes estao lutando também pelos NOSSOS 
direitos, e por isso temos o dever de nos unirmos a essa luta! 
 
Em alguns meses, estaremos de volta ao Brasil, e voltaremos a sofrer com um 
transporte publico precario, lotado e sobretudo cujo preço é UM ROUBO, e 
querem nos roubar ainda mais! Isso ja seria motivo o suficiente para nos 
importarmos com tudo o que ta acontecendo no Brasil, mas os problemas nao 
param por ai! 
 
Os governos estao usando e abusando de açoes violentissimas da policia para 
"controlar" (leia-se botar medo) as manifestaçoes! E isso ja passou do limite faz 
tempo! Os policiais estao tratando os manifestantes como criminosos, 
agredindo, prendendo, inclusive "caçando" depois das manifestaçoes, entrando 
em bares e agredindo gratuitamente!  
 
Estao tentando criminalizar o nosso direito de se manifestar!! 
 
Esses eventos vao acontecer em varias cidades, como Paris, Londres, Madrid, 
Valencia, e, claro aqui em Turim! 
 
Assim, precisamos do apoio de todo mundo, precisamos que voces compareçam 
e mostrem que mesmo estando longe agora, somos brasileiros e queremos 
nossos direitos garantidos! 
 
todas as cidades aqui 

https://www.facebook.com/
events/261371487339249 22 Não Não Torino Itália 909 

Galera, estamos organizando por toda a europa eventos sobretudo de apoio aos 
brasileiros que estao se manifestando! Além disso, nao podemos esquecer que 
somos Brasileiros, e esses manifestantes estao lutando também pelos NOSSOS 
direitos, e por isso temos o dever de nos unirmos a essa luta! 
 
Em alguns meses, estaremos de volta ao Brasil, e voltaremos a sofrer com um 
transporte publico precario, lotado e sobretudo cujo preço é UM ROUBO, e 
querem nos roubar ainda mais! Isso ja seria motivo o suficiente para nos 
importarmos com tudo o que ta acontecendo no Brasil, mas os problemas nao 
param por ai! 
 
Os governos estao usando e abusando de açoes violentissimas da policia para 
"controlar" (leia-se botar medo) as manifestaçoes! E isso ja passou do limite faz 
tempo! Os policiais estao tratando os manifestantes como criminosos, 
agredindo, prendendo, inclusive "caçando" depois das manifestaçoes, entrando 
em bares e agredindo gratuitamente!  
 
Estao tentando criminalizar o nosso direito de se manifestar!! 
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Esses eventos vao acontecer em varias cidades, como Paris, Londres, Madrid, 
Valencia, e, claro aqui em Turim! 
 
Assim, precisamos do apoio de todo mundo, precisamos que voces compareçam 
e mostrem que mesmo estando longe agora, somos brasileiros e queremos 
nossos direitos garantidos! 

https://www.facebook.com/
events/460194267403747 21 Não Não Roma Itália 741 

O PORQUÊ DO ATO: 
Manifestar apoio aos últimos protestos populares surgidos no Brasil pela 
redução da tarifa do transporte público, pela mobilidade, pela não violência e 
repressão policial, pelo direito de protestar, contra a PEC 37 e uma classe 
política que não nos representa. 
FAÇA SUA PARTE COMO CIDADÃO, SE MANIFESTE, CONVIDE SEUS 
AMIGOS E VENHA PRA RUA! 
 
A MANIFESTAÇÃO PACÍFICA E ESTÁTICA FOI AUTORIZADA PELA 
QUESTURA DE ROMA. 

https://www.facebook.com/
events/259292614208844 23 Não Não Tokyo Japão 2258 

!!!!!!!!! ATENÇÃO !!!!!!!!!  
 
LEIAM COM CUIDADO  
 
Em SOLIDARIEDADE aos nossos compatriotas brasileiros que bravamente 
estão lutando por melhorias públicas, por pedido de PAZ, ENTENDIMENTO e 
NÃO VIOLÊNCIA, convocamos os brasileiros do Japão a participarem deste 
evento. Trata-se de uma manifestação (não é passeata e nem protesto) de 
solidarização ao movimento que começou com o Passe Livre e agora vai muito 
além disso, trata-se de fazer história, é a nossa voz ecoando pelo mundo. 
O evento é APARTIDÁRIO; Não se trata de corrupção e ir contra o Governo 
Federal, estamos aqui para FIRMAR A NOSSA SOLIDARIEDADE COM OS 
ATIVISTAS DO BRASIL.  
 
Cronograma:  
- Concentração: 13:30 
- Manifestação: 14:00 - 15:00 
- Dispersão: 15:30 - 16:00 
 
Acesso:  
JR Yamanote - estação Harajuku, saída Omotesando 
Tokyo Metro linhas Chiyoda e Fukutoshin - estação Meiji Jingu-mae 
(Harajuku), saída 2 
 
Levem cartazes, vistam-se de branco, verde e amarelo, pintem suas caras, vamos 
fazer uma manifestação digna de respeito. 
 
NO CASO DE TAIFU, O EVENTO SERÁ CANCELADO POR QUESTÕES 
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ÓBVIAS DE SEGURANÇA 

https://www.facebook.com/
events/363875990401524 19 Sim Não São Luís MA 1675

3 

Nossa Causa: M O B I L I D A D E U R B A N A  
 
Sabemos dos intensos problemas que enfrentamos nos deslocamentos pela 
cidade de São Luís. Se é motorista, BURACOS, se é ciclista, FALTA DE 
CICLOVIAS, se é passageiro de ônibus, PÉSSIMA QUALIDADE DO 
SERVIÇO PRESTADO AO PÚBLICO. 
 
MP de Dilma permite que Edivaldo Holanda Júnior reduza tarifa de ônibus em 
São Luís: http://goo.gl/4LyxT 
 
Manifestações contra aumento da passagem ganham o País; tarifa pode ir para 
R$ 2,75 em São Luís: http://goo.gl/v0MYb 
 
Relembre as propostas de campanha eleitoral de Edivaldo Holanda Junior para a 
Mobilidade Urbana de São Luís: 
http://www.youtube.com/watch?v=7hI_Oth5l3w 
 
Edivaldo foi um dos candidatos que se comprometeu com o Programa Cidades 
Sustentáveis durante sua campanha eleitoral. Veja o que o Programa prevê no 
eixo Mobilidade Urbana: http://goo.gl/j3y6m 
 
Não vamos acostumar mal esta nova gestão como foi durante a gestão municipal 
passada, com Castelo na direção. VEM PRA RUA ! 

https://www.facebook.com/
events/186393861526305 24 Sim Não Caxias MA 1307 Vamos sair as ruas por uma Caxias melhor e mais decente! 

https://www.facebook.com/
events/163069633872720 18 Não Não Cidade do 

México México 1232 

Orientações para o evento: 
 
COMO NOS POSICIONAMOS 
1) contra o aumento da tarifa e a favor da expansão e melhoria do sistema de 
transporte público; 
2) contra a violência policial cometida nas manifestações públicas recentes; 
3) a favor do direito de expressão pacífica das reinvindicações populares; 
4) contra a corrupção e falta de transparência de gastos públicos; 
5) contra a má gestão de verbas públicas, que têm, por exemplo, sido gastas em 
obras superfaturadas para os grandes eventos esportivos mundiais que o país 
sediará; 
6) a favor do investimento dessa verba pública em saúde e educação para todos; 
7) contra a violação dos direitos humanos por meio de declarações e projetos de 
leis que discriminem, restrinjam a autonomia e o livre-arbítrio do indivíduo, 
como o Estatuto do Nascituro (PL 478/07). 
 
O QUE LEVAR 
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Tintas, pincéis, faixas, cartazes, instrumentos musicais, adereços como nariz de 
palhaço, bandeira do brasil etc. 
 
PRÉ-PRODUÇÃO 
Meia-hora antes no Ángel de la Independencia para quem quiser produzir o 
material lá. 
 
PERCURSO 
Concentração no Ángel e caminhada até o Monumento a la Revolución. 
 
QUESTÕES LEGAIS 
Aparentemente não há problema algum de nos manifestarmos, a não ser que 
atrapalhemos o trânsito. Ou seja, para chegar no Ángel, é essencial que não 
fechemos a via e respeitemos os limites da lei. IMPORTANTÍSSIMO: NÓS 
NÃO PODEMOS NOS MANIFESTAR OU PROTESTAR SOBRE TEMAS 
DO MÉXICO, SENÃO, COMO ESTRANGEIROS, PODEMOS SER 
DEPORTADOS! POR FAVOR COLABOREM NÃO LEVANDO NADA 
SOBRE O MÉXICO! 
 
QUALQUER DÚVIDA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM OS 
SEGUINTES NÚMEROS: 

https://www.facebook.com/
events/211554222325392 20 Sim Não Belo 

Horizonte MG 5021
6 

Ato convocado pela Assembléia Popular <http://goo.gl/JlMwO> na noite de 
terça 18 de junho, para concentração na Praça Sete às 17h em INTEGRAÇÃO e 
SOLIDARIEDADE aos atos espalhados pelo país. 
 
Movimentação coletiva retorna após ocuparmos as ruas do centro de Belo 
Horizonte no sábado, 15 de junho, com mais de 8 mil pessoas pelo centro de BH 
e na segunda, 17 de junho, com mais e 50 mil em direção ao Mineirão. 
 
Militantes diversos defendendo uma causa. Nem tudo saiu como planejado e 
nem tudo saiu como gostaríamos, mas foi aprendido muito. Na quinta teremos 
mais uma chance de ir às ruas (mesmo PROIBIDOS pela Justiça a pedido do 
Governador, e mesmo VIGIADOS pela Polícia Militar)! Apesar de termos feito 
um ato pacifico na segunda a Policia de Anastasia agiu com truculência e feriu 
várias pessoas, inclusive uma de forma grave. 
 
Se PROGRAME para o 4º Grande Ato no sábado dia 22 <http://goo.gl/QyfkC> 
Concentração às 10h na Praça Sete de Setembro. 
 
--- 
DICAS: 
Leve muitos cartazes, levem faixas e bandeiras. Registrem sua indignação! E na 
dúvida, consulte fotos e relatos pela web de outras movimentações... RESPEITE 
os outros manifestantes, eles são oprimidos e explorados como VOCÊ.  
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Leve na mochila de qualquer forma! <http://goo.gl/0JTp5>  
Vista-se de forma confortável e protetora - sua pele e seus pés agradecem. 
<http://goo.gl/W0OWY> 
 
REGISTRE TUDO, aprenda a filmar as manifestações! <http://goo.gl/e9OBg> 
 
----- 
REDE NACIONAL 
Os 0,20 centavos são símbolo de toda uma situação que precisamos mudar. 
COMO e ONDE chegar só descobriremos na rua e acreditando na capacidade 
daqueles que LUTAM AO NOSSO LADO. 
 
Diversas cidades estão se levantando! O Brasil todo está se organizando e 
radicalizando a luta pelo PASSE LIVRE! Transporte não é pra dar lucro é pra 
dar LIBERDADE. Vamos fazer isso aqui virar uma cidade POPULAR! 

https://www.facebook.com/
events/527918607267757 20 Sim Não Uberlândia MG 3974

9 

Protesto Apartidário Pacífico, realizado contra A ATUAL SITUAÇÃO DESSE 
PAÍS, juntos ninguém pode nos deter, juntos somos MAIS! 
 
MANIFESTAÇÃO POPULAR CONTRA: 
- PEC 37 
- Transporte Público de Má Qualidade com Tarifa Que não condiz com o 
Serviço ! 
- Corrupção na Política 
- Aumento de Salários da Câmara  
 
20/06 Quinta-feira concentração às 17:00 na Praça Clarimundo Carneiro 
seguiremos pela Av Afonso Pena até o terminal central e de lá para a prefeitura 
pela Av João Naves. 
 
Reuniões: 
18-06-13 às 12:00 no centro convivência do Santa Mônica 
18-06-13 às 15:00 confecção de cartazes na porta do bloco i 
18-06-13 às 18:00 no bloco 3E  
18-06-13 às 18:30 CC UFU reuniao apenas da comissão de registro (fotos e 
filmagens) 
19-06-13 às 18:00 no bloco 3E 

https://www.facebook.com/
events/181900998638964 15 Sim Não Belo 

Horizonte MG 2597
6 

PORÉM, após grande mobilização pela rede e com a possível grande quantidade 
de presentes sabemos que fica difícil de manter a organização idealizada. Mas, 
caso haja quantidade de gente e energia para marcharmos, sugerimos o seguinte 
trajeto <http://goo.gl/CjJY7>: Praça da Savassi, Praça da Liberdade, Sede da 
Prefeitura, Praça Sete de Setembro. Assim, integrando com as manifestantes do 
Ato contra o Estatuto do Nascituro. 
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DICAS: 
Leve muitos cartazes, levem faixas. Registrem sua indignação! E na dúvida, 
consulte fotos e relatos pela web de outras movimentações.. 
 
Leve na mochila de qualquer forma! <http://goo.gl/fWt33> 
Aprenda a filmar as manifestações! <http://goo.gl/e9OBg> 
 
----- 
Diversas cidades estão se levantando! O Brasil todo está se organizando e 
radicalizando a luta pela redução das tarifas, contra o aumento e pelo PASSE 
LIVRE! Transporte não é pra dar lucro é pra dar LIBERDADE. 
 
Algumas cidades já conseguiram revogar o aumento e continuam na luta. Belo 
Horizonte não ficará de fora! Participe da primeira reunião para organizar o 
movimento e vamos fazer isso aqui virar uma cidade POPULAR! 
 
SE A PASSAGEM NÃO CAIR, BH VAI EXPLODIR! 

https://www.facebook.com/
events/472540276164635 25 Sim Não Montes 

Claros MG 1728
2 

O Levante Popular da Juventude, a União da Juventude Rebelião, a Esquerda 
Popular Socialista, o Juntos!, os Grêmios estudantis secundaristas, o Sindicato 
dos trabalhadores da CEMIG - SindEletro, o Sindicato dos trabalhadores da 
Educação pública -SindUTE, Centros Acadêmicos Universitários e demais 
movimentos sociais organizados convocam toda a juventude e a população da 
cidade para a luta pela redução da tarifa dos transportes! Precisamos 
nacionalizar essa luta, mostrar nossa força e qual o nosso papel nessa mudança! 
 
PARA MOC AVANÇAR 
TEM DE SER MAIS POPULAR! 
 
SE A JUVENTUDE SE UNIR 
A PASSAGEM 
VAI CAIR, VAI CAIR, VAIS CAIR! 
 
QUANDO? Dia 28 de Junho, SEXTA-FEIRA 
ONDE? Concentração na Pça Dr. Carlos  
QUE HORAS? 17h! 
 
Reforçarmos a IMPORTÂNCIA da galera se informar sobre o caráter desta 
manifestação. Avalie se se sente representad@! 
Quem, de alguma forma, não concordar ou não se identificar com o caráter do 
movimento, compreendemos. Pedimos que não gere conflitos desnecessários e 
busque uma organização alternativa, com a qual se identifique! Obrigad@! 
 
Para que possam saber quem somos: 
http://levante.org.br/ 
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E o que queremos: 

https://www.facebook.com/
events/155043754679695 26 Sim Não Divinópolis MG 1395

6 VEM PRA RUA - DIVINOPOLIS TAMBÉM ACORDOU !! 

https://www.facebook.com/
events/471866589566229 22 Sim Não Governador 

Valadares MG 1117
1 

MANIFESTAÇÃO #VEMPRARUAGV 
https://www.facebook.com/vempraruagvoficial 
 
O movimento Vem Pra Rua GV é uma manifestação política, pacífica e 
APARTIDÁRIA cujo objetivo não é tão somente apoiar a movimentação que 
acontece por todo Brasil, mas também chamar a atenção para problemas 
regionais e locais como a falta de infraestrutura, o contrato de vinte anos com a 
Valadarense, a não duplicação da BR 381 e a violência em Governador 
Valadares, que há anos encabeça o triste ranking das cidades mais violentas do 
Brasil. 
 
Queremos um meio de transporte decente e acessível, com a implantação da 
meia passagem do estudante e mais ônibus disponíveis, a fim de acabar com a 
lotação nos horários de pico. 
 
Queremos saber o motivo de a Valadarense ter vencido a licitação no ano 
passado e por que o contrato foi renovado por mais 20 anos. 
 
Queremos uma água limpa e uma comunicação mais transparente do SAAE com 
a população. 
 
Queremos que a duplicação da BR 381 chegue à nossa cidade. 
 
Queremos ter segurança no trânsito e nas ruas, pois não aguentamos mais dizer 
adeus aos nossos amigos que tem suas vidas interrompidas. 
 
*Entre outras coisas que "VOCÊ" poderá expor em uma das reuniões que estão 
acontecendo na Praça dos Pioneiros. Reuniões do dia 24 ao dia 28 de junho, à 
partir das 16 horas. 
 
-A Manifestação  
 
Uma manifestação PACÍFICA desta proporção não deve ser feita sem debates, 
organização e planejamento. 
*Propomos uma audiência pública entre a sociedade civil e os governantes de 
Governador Valadares, os mesmos nos passarão a resposta após o dia 1º 
(segunda feira). 
 
PRECISAMOS QUE "VOCÊ" VÁ ATÉ UMA DAS REUNIÕES QUE 
ACONTECERÁ DO DIA 24 AO DIA 28 DE JUNHO NA PRAÇA DOS 
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PIONEIROS, À PARTIR DAS 16Hs, PARA EXPOR SUA OPINIÃO PARA A 
ATA QUE SERÁ APRESENTADA NA AUDIÊNCIA. 
 
Não temos a intenção de atrapalhar o comércio ou o trânsito, mas sim fazer com 
que nossas vozes sejam ouvidas. Queremos respostas para perguntas que 
ficaram por muito tempo em nossas gargantas e esperamos que os nossos 
governantes ouçam as nossas reivindicações. 
 
Não vamos às ruas para destruir nossa cidade e sim para que nos escutem. Por 
esta razão, os manifestantes são instruídos a não aceitar provocações e nem 
protagonizar atos de vandalismo. Não somos a voz de um partido e sim de um 
povo que está pronto para reivindicar seus direitos e lutar por mudanças. 
 
Somos absolutamente contrários a qualquer ato de vandalismo ou violência que 
possa ser cometido durante as manifestações e para isso, contamos com a ajuda 
dos próprios manifestantes para denunciar os responsáveis pelos possíveis atos 
aos policiais que estiverem no local. Também pedimos que os manifestantes não 
usem máscaras nem cubram o rosto, pois não temos o que esconder. 
 
-Trajeto 
http://i.imgur.com/VUrXsn8.jpg 
 
 
-Imprensa 
 
Temos uma equipe especial responsável pela comunicação com a imprensa. Por 
esta razão, apenas uma pessoa foi designada para contato: 
 
Lucy Matos 
http://www.facebook.com/lucymattosgv?fref=ts 
(33) 91465225 – 9h ás 18h 
 
Reforçando o caráter pacífico da manifestação, lembramos que a hostilidade aos 
repórteres e jornalistas de maneira alguma representa os ideais do movimento e 
que os representantes de qualquer meio de comunicação devem ser respeitados. 
 
 
-As Reuniões 
 
Estamos nos reunindo todos os dias a partir das 16h na Praça dos Pioneiros para 
discutir os temas da manifestação e organizar as tarefas para que tudo ocorra 
bem durante a manifestação. As reuniões estão durando até por volta das 22h. 
Levem cartazes, canetas, tinta, borracha, lápis e outros materiais para a 
CONFECÇÃO DE CARTAZES. 
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Levem suas idéias e sugestões, o evento é NOSSO! 
 
 
-Organização 
 
Ficou dividida em células toda a organização do manifesto: 
 
Mobilização: https://www.facebook.com/groups/267794730025275/ 
 
Finanças: https://www.facebook.com/groups/391554650961932/members/ 
 
Organização: https://www.facebook.com/groups/542021365860297/ 
 
Comunicação: https://www.facebook.com/groups/128035194071996/ 
 
Intervenções: http://www.facebook.com/groups/401144340003698/ 
 
Grupo Geral: http://www.facebook.com/groups/596439420388571/ 
 
 
-Orientações Jurídicas 
 
A polícia PODE te deter, por alguns minutos, para “averiguação”. Ou seja, para 
verificar se você está carregando bombas, armas, drogas, etc. A polícia NÃO 
PODE te prender para averiguação, te jogar em um camburão, e te levar para a 
delegacia; 
 
Se você for pego cometendo algum crime (independente das razões para isso), 
você poderá ser preso. Se você estiver portando drogas, bombas, armas, ou 
estiver depredando o patrimônio público, a polícia PODE te prender e te levar 
para a delegacia; 
 
Você tem o direito de permanecer calado diante de qualquer pergunta, de 
qualquer autoridade. Você também tem direito, na delegacia, de contar com o 
auxílio de um advogado. Se você for preso, levado para a delegacia, e quiserem 
tomar o seu depoimento, EXIJA um advogado presente. Se não permitirem a 
presença de um, dê como declaração o seguinte: “PERMANECEREI EM 
SILÊNCIO, PORQUE ME FOI NEGADO O DIREITO DE TER UM 
ADVOGADO ACOMPANHANDO ESTE ATO”. Isso tem que ficar 
documentado no papel. Se o delegado ou o agente da polícia civil se negar a 
colocar isso no papel, NÃO ASSINE NADA! 
 
Na delegacia, LEIA TUDO ANTES DE ASSINAR! Se o que estiver escrito não 
for a realidade, ou se você não disse alguma coisa que está escrita, NÃO 
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ASSINE; 
 
Se você for preso, não adianta discutir com o policial. Não reaja. Anote o nome 
de todos. Grave-os na sua memória. Se você vir alguém sendo preso, FILME! E, 
se souber o nome de quem está sendo preso, colete outros nomes ao redor, com 
telefone para contato, que poderão no futuro servir de testemunhas. Após, entre 
em contato com a pessoa que foi presa e repasse as informações. 
 
Qualquer revista da polícia, em você ou em mochilas, DEVE SER FEITA NA 
PRESENÇA DE TODOS. A polícia NÃO PODE pegar a sua mochila e ir 
verificá-la longe dos olhos de todos. 
 
Se você estiver machucado, EXIJA ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO, 
mesmo antes de ir para a delegacia. A sua saúde deve ser mais importante do 
que a sua prisão.  
 
Alguém foi preso ou está precisando de auxílio de algum advogado, entre em 
contato pela página “Habeas Corpus Movimento Passe Livre Manifestação 
17/6”. Já somos mais de 4000 dispostos a te ajudar, gratuitamente. 
 
E o mais importante: viu alguém sofrendo qualquer tipo de abuso? FILME! A 
polícia levou a mochila para revistar, sem o acompanhamento de ninguém? 
FILME! Viu alguém sendo preso por portar coisas legais, como vinagre ou 
máscaras, FILME! Anote o nome dos policiais que abusarem. Se ele não estiver 
portando alguma identificação, TIRE UMA FOTO! Depois buscaremos, com 
esses dados e com essas provas, a responsabilização do Estado e do policial que 
cometer os abusos. 

https://www.facebook.com/
events/155170291332994 25 Sim Não Contagem MG 1055

9 

ATO UNIFICADO (Ajudem a divulgar!!!) 
 
#ContagemNaRua #ContagemVaiParar 
 
.Nesta Sexta feira dia 28/06 Concentração as 16h na Praça Paulo Pinheiro 
Chagas (Em frente ao Elizabeth Kalil) . 
Em seguida Marcha rumo a Prefeitura. 
 
A nossa luta é pelo Passe Livre para os Estudantes, Redução das Passagens e 
redução dos salários dos políticos. 
 
Traga seu cartaz e se junte á luta! 

https://www.facebook.com/
events/535162099881631 21 Sim Não Belo 

Horizonte MG 9208 

Manifestantes do Barreiro  
 
Diante da Assembleia realizada hoje na portaria 2 da PUC dia 18/06/2013 às 
18:30, com o presença de 19 pessoas, que vão liderar a condução do manifesto. 
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Foram definidos os seguintes pontos da manifestação. 
 
- A concentração terá inicio as 17:00 em frente a PORTARIA 1 da PUC 
BARREIRO. 
Leve seus cartazes, bandeiras, se puder leve a mais para compartilhar. Por favor, 
não vamos atrasar!! 
 
- A caminhada terá inicio na PUC subindo pela Sinfronio Brochado, depois 
vamos pela Olinto Meireles, até chegar na praça José de A Netto e depois 
seguiremos pela Avenida Valdir Soeiro Emrich até chegar na obra do 
HOSPITAL REGIONAL. Ficaremos lá durante um tempo, e voltaremos pela 
mesma rota até chegar a Avenida Afonso Vaz de Melo seguindo até a PUC 
BARREIRO NOVAMENTE. 
 
- FOCOS PRINCIPAIS:  
*Transporte - Metrô do BARREIRO 
*Saúde - Conclusão das obras do HOSPITAL METROPOLITANO DO 
BARREIRO 
*Educação 
 
- CAMISAS BRANCAS - Simbolizando PAZ, e assim ficaremos mais 
organizados. 
 
- POR FAVOR, EVITEM BANDEIRAS DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
- EVITEM CAMISAS DE TIMES DE FUTEBOL 
 
- FAVOR NÃO CONSUMIR BEBIDAS ALCOÓLICAS DURANTE A 
MANIFESTAÇÃO 
 
Todos os pontos acima foram definidos em votação. 
PROTESTO PACIFICO!!! 
SEM VANDALISMO, SEM VIOLÊNCIA... 
#changebrazil #ogiganteacordou #BHnasruas #barreironasruas 

https://www.facebook.com/
events/510405839014620 20 Sim Não Lavras MG 8362 

####ATENÇAO#### 
Lembrando de que a passeata será PACÍFICA e de que TOD@S são 
responsáveis pela manifestaçao, logo, qualquer ato de violência, vandalismo, ou 
ação que vá contra a pacificidade do movimento DEVE ser repreendida, então 
caso alguém próximo a você se manifeste de forma indevida TODOS os 
manifestantes ao redor deverão coibir o ato, caso não haja sucesso procure 
alguém responsável pela SEGURANÇA (faixa vermelha) para que o indivíduo 
possa ser conduzido e as medidas cabíveis sejam tomadas. É importante que 
quando qualquer ato como este ocorra os manifestantes que estiverem próximo 
filmem e fotografem com o intuito de individualizar o responsável pela ação e 



! 199!

facilitar o trabalho da segurança juntamente com a PM. Começar a VAIAR atos 
como este também é uma boa estratégia pois além de reprimir a ação servirá 
para alertar de que algo não condizente com a manifestação está acontecendo! 
########################################## 
Está chegando a hora, Lavras sairá as ruas para mostrar a sua voz defendendo a 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO, abrangendo: 
- Qualidade do transporte público e redução da tarifa em ambito Nacional 
- Redução da tarifa de energia em Minas Gerais 
- Contra a repressão dos manifestos no Brasil 
- Contra proibição dos manifestos em MG 
 
 
 
# CONCENTRAÇÃO: Praça Dr. Jorge (Praça do Gammon de baixo) começara 
as 16h! 
 
#TRAJETO: 
-> Seguiremos subindo a Rua Barão do Rio Branco, em seguida Rua Santana até 
a Praça Dr Augusto Silva 
-> Viraremos a direita na Rua Barbosa Lima até chegar na rua Fimino Sales 
-> Seguiremos até a CEMIG subindo até a Rua Rui Barbosa virando a esquerda 
para chegar à rua Misseno de Pádua 
-> Viraremos a esquerda na Escola Estadual Firmino Costa retornando até a 
praça Dr Augusto Silva novamente. 
 
 
#VESTUÁRIO:: Calça comprida, sapato fechado e confortável. Evite: 
Sandálias, chinelos e bermudas. 
 
#ACESSÓRIOS: água (muito importante) , Bandeiras e/ou camisetas de 
movimentos sociais, ambientais, apitos, tambores, “panelas”, etc.  
 
PROIBIDO: Bandeiras, bonés e camisetas de manifestações partidárias, fogos 
de artifícios, objetos perfurocortantes, armas de fogo, projéteis de qualquer tipo 
( pedras, tijolos, etc). 
Lembrando SEM VANDALISMO. Estamos tendo apoio da PM. Entao 
manteremos ordem! 
 
#COMPORTAMENTO: Amizade, Solidariedade, Pacificidade, 
Companheirismo, união.  
 
#PROIBIDO: Vandalismo, falta de Educação, violência, etc.  
 
LEVAR CAMISA BRANCA PARA FAZER STENCIL DA NOSSA 
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IDENTIFICAÇÂO  
OFICINA DE STENCIL COMEÇARA AS 15h! 
 
Lembrando que o manifesto não se limita a marcha, é também um manifesto 
solidário. Estaremos arrecadando: 
-ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS 
-AGASALHOS 
-LIVROS 
Durante a semana os pontos de coleta será a CANTINA DA UFLA. 
E no dia do manifesto (20/06) o ponto de coleta será no local de concentração, 
Praça Dr. Jorge (praça do gammom). 
A sua doação será MUITO IMPORTANTE para a concretização do Manifesto. 
Vamos lutar pelo nosso direito, mas vamos também exercer nosso papel de 
cidadão! 
 
 
"EU QUERO ACREDITAR QUE O AMOR QUE TEM NO CORAÇÃO DA 
GENTE, VAI SER MAIOR QUE A NOSSA VAIDADE, QUE A NOSSA 
ARROGÂNCIA" 

https://www.facebook.com/
events/198512276973297 20 Sim Não Itajubá MG 8172 

A manifestação começa às 17h e vai estar nas ruas até às 21h. 
>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
MANIFESTAÇÃO CONTRA A TARIFA DO ÔNIBUS, PROJETO NO 
AUMENTO NO NÚMERO DE VEREADORES, MELHORIA NA 
EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA, CONTRA A CORRUPÇÃO, PEC 33 E 
37, E TODAS AS IMPUNIDADES DO GOVERNO, DE ITAJUBÁ E DO 
BRASIL, CONFORME A LUTA BRASILEIRA! Compartilhe esta luta 
COLETIVA, APARTIDÁRIA e PACIFISTA! 
 
"Revelemo-nos mais por atos do que por palavras, dignos de possuir este grande 
país". Theodomiro Carneiro Santiago  
 
DIA 20 QUINTA-FEIRA, VAMOS COMEÇAR A REUNIR AS 17:00 NA 
PRAÇA THEODOMIRO SANTIAGO! VAMOS ESPERAR O HORÁRIO DE 
PICO, CAMINHANDO DESDE A PRAÇA CENTRAL ATÉ A ROTATÓRIA 
DO ITAU PROTESTANDO LÁ, E DEPOIS EM FRENTE A CÂMARA.  
 
A onda de mobilizações contra o aumento das passagens de ônibus que invadiu 
as capitais do Brasil chegou em Itajubá.  
 
As reivindicações são claras: 
- Lutamos contra o as tarifas abusivas nos transporte coletivo que são garantidas 
graças ao monopólio cedido pelo governo. 
- Além da luta pelo transporte de qualidade, estamos nos mobilizando pelo 
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direito de protestar de forma organizada e pacífica.  
- Estamos cansados de ver o governo nos espoliar, tributando e burocratizando 
tudo em nossas vidas. Este governo que favorece seus "empresários favoritos" 
as expensas do povo. Quem sofre são os trabalhadores, os estudantes e o povo 
de Itajubá, que todos os dias enfrenta o caos no transporte coletivo. 
- Ato de apoio às grandes mobilizações nacionais! 
 
NÃO SOMOS POUCOS! NÃO VAMOS NOS CALAR! 
 
Façam cartazes criativos! Levem seu protesto coletivo! Levem sua voz ativa! E 
sua garganta e mente prontas para lutar pelos nossos direitos! Vamos ser o nosso 
grito de ordem: Se a tarifa não baixar, Itajubá vai parar! 
 
VAMOS NOS INFORMAR 

https://www.facebook.com/
events/508122672574685 22 Sim Não Pouso 

Alegre MG 7900 

Pessoal, criamos uma página para ser o canal de comunicação do Coletivo! É só 
curtir para estar por dentro das novidades 
 
https://www.facebook.com/coletivopousoalegre 
 
#coletivopousoalegre 
#vempraruaPA 
#pousoalegrevaiparar 

https://www.facebook.com/
events/183155951850288 21 Sim Não Alfenas MG 7495 

Não podemos ficar paradas apenas assistindo e demonstrando apoio aos 
Manifestantes de SP pelo facebook, quando aqui lidamos com as mesmas 
condições. Vamos as ruas com a proposta de uma manifestação PACIFICA. 
Para revindicar os nosso direitos e dizer BASTA a todas as questoes sociais que 
aqui temos. Todos nos ja estamos cansados e sabemos que é luta não é mais 
apenas por 0,20 centavos e sim devido a INJUSTIÇA SOCIAL! 

https://www.facebook.com/
events/574438859266939 22 Sim Não Conselheiro 

Lafayete MG 6891 

#VemPraRuaLafaiete 
Mostre que você também tá insatisfeito com as condições da NOSSA cidade e 
do NOSSO país! 
 
Vamos nos concentrar na Praça da Rodoviária a partir das 10:30h de sábado 
(22). A rota será decidida democraticamente e no momento da concentração 
estaremos confeccionando cartazes.  
 
IMPORTANTE: 
- Somos um movimento do povo, APARTIDÁRIO! 
- Sem bebida alcoólica. 
- Sem violência. RESPEITO acima de tudo. 
- Bandeiras do Brasil são bem vindas! 
- Levem faixas, cartazes, apitos, máscaras, narizes de palhaço!  
- Tragam documentos!! 
Segue abaixo o link, pautando todas as causas para a nossa manifestação (que 
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não são poucas), este será passado no momento da concentração, para os 
manifestantes assinarem! 
https://docs.google.com/file/d/0B6HxVxL3bA8pSm5OTC1PbXBHMDQ/edit?p
li=1 
- CADA UM É RESPONSÁVEL PELOS SEUS ATOS! 
 
E principalmente: QUE ESSA MANIFESTAÇÃO NÃO FIQUE APENAS NO 
FACEBOOK! 

https://www.facebook.com/
events/467278170027085 26 Sim Não Ouro Preto MG 6529 

Quarta-feira as 8 horas na Rodoviária! 
 
Não é as 17 horas!!! 
O Facebook não permite alterar o horário desse evento... 
 
Confirmem presença no novo evento: 
https://www.facebook.com/events/554678294582296/ 
 
Página Oficial: 
https://www.facebook.com/pages/Vem-pra-rua-OURO-
PRETO/199785626845109 
 
Grupo Oficial: 
https://www.facebook.com/groups/448043455292525/ 
 
#VemPraRuaOuroPreto 

https://www.facebook.com/
events/408130492633628 19 Sim Não Patos de 

Minas MG 5216 

ATENÇÃO NAS DATAS 
 
*Confecção dos cartazes hj terça 18/06 as 17h no coreto. (levem o q tiverem em 
casa) 
 
*PROTESTO quarta 19/06 concentração as 17h no Coreto. 
 
*O protesto é TOTALMENTE pacífico! Quem for para fazer bagunça não será 
apoiado. 
*Não haverá apenas uma manifestação! 
*A causa apoiada são os protestos nacionais (devido ao sentimento de mudança) 
que "estourou" com o aumento da tarifa do preço das passagens. 
*O evento foi marcado às 17:00 de quarta-feira, justamente para as pessoas que 
trabalham. Ele não terá prazo pra acabar. Portanto, se vc sair do trabalho às 18, 
basta se juntar ao grupo! 
*NÃO ESTAMOS AQUI PARA FALAR QUEM ESTÁ CERTO OU QUEM 
ESTÁ ERRADO. ESTAMOS AQUI PARA NOS UNIRMOS! POIS O 
ERRADO TODOS JÁ SABEM QUEM SÃO.. AQUELES QUE NOS 
GOVERNAM... 
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Manifestação pacifica em apoio aos protestos de são paulo e diversas outras 
cidades. 
Motivação do protesto 
Contra todo e qualquer tipo de violência e depredação de patrimônio público... 
Iremos a rua em apoio à manifestação nacional que reivindica as reformas 
sociais, a melhoria no transporte público, a tarifa zero para estudantes, a queda 
do preço da passagem, o não ao aumento injustificado, para mais acessibilidade 
no transporte público!  
Nota de repudio ao abuso de poder e a violência policial exercida no estado de 
São Paulo. 
Este movimento é apartidário, mas as manifestações político partidárias que se 
identificarem com a causa, sabendo que não estamos satisfeitos com o 
tratamento dado a população brasileira e mostra que o brasil pode sim ter 
justiça, vem lutar com a gente!  
Agradecemos a todas(os) e vamos a luta... 
Traga seu cartaz, sua bandeira... Vamos protestar pacificamente pelo direito de 
se reunir e manifestar as insatisfações... 
Obrigado por acreditar!!! 

https://www.facebook.com/
events/395498297229496 17 Sim Não Viçosa MG 4560 

Com a onda de protesto se alastrando pelo Brasil, e também com a iniciativa de 
um protesto no ultimo dia 11 na câmara. Estamos nos organizando para uma 
passeata em prol da educação. Já que a educação de Minas não vale 20 
centavos. 

https://www.facebook.com/
events/396892253765293 25 Sim Não Poços de 

Caldas MG 4134 

17:00 - Concentração 
18:00 - Saída 
 
 
Transporte público de qualidade 
Apoio as manifestações Nacionais! 
 
Pautar o serviço público e as questões municipais! 
 
Ação Direta! 
Horizontalidade 
Autonomia Civil 
Democracia Direta e Participativa 
 
 
https://www.facebook.com/events/182780045218967/ 
 
Quinta, 25 de Junho de 2013 
17:00 
 
Cheguem antes para confecção de cartazes e faixas. 
Concentração inicia as 16h30 
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Levem seus instrumentos, panelas, apitos e tudo que possa fazer barulho. 

https://www.facebook.com/
events/555071577867274 22 Sim Não Itaúna MG 4044 

DATA 
Domingo, 18 de agosto de 2013 
 
LOCAL 
Praça Dr. Augusto Gonçalves, Centro de Itaúna-MG 
 
OBJETIVO 
Colher ao menos 2% de assinaturas do eleitorado municipal, reforçando a coleta 
nacional para a Reforma Política Brasileira. 
 
COMO CHEGARÁ AO CONGRESSO NACIONAL 
Através de Projeto de Lei de Iniciativa Popular 
 
ELABORADORES DO PROJETO DE LEI 
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral - MCCE, os mesmos que criaram 
a Lei da "Ficha Limpa". 
 
ORGANIZADORES LOCAIS DESSA COLETA DE ASSINATURAS PARA 
O PROJETO Coletivo Itaúna-Consciente 
 
APOIADORES 
Coletivo A Cidade Conversa 
 
PORQUE A REFORMA POLITICA É IMPORTANTE 
Porque ela é a raiz do problema! Apenas ela é capaz de fazer com que os 
políticos representem melhor os interesses do povo. Com uma boa representação 
política, os grandes problemas começarão a ser solucionados rapidamente. 
 
QUANTAS ASSINATURAS SÃO NECESSÁRIAS 
Para uma Lei de Iniciativa Popular ser protocolada no Congresso ela precisa ter 
a assinatura de 1% do eleitorado brasileiro. Aproximadamente 80 mil 
assinaturas, por todo o país, já foram colhidas. 
 
PORQUE ESTABELECER META DE 2% COMO OBJETIVO 
Infelizmente, nem toda cidade está consciente de seu papel nesse processo. Por 
isso a nossa meta é fazer com que a nossa cidade contribua com o dobro da sua 
parcela de responsabilidade. Assim mostraremos que "Itaúna é Consciente" e 
teve papel de destaque na Reforma Política, e nossa cidade fará jus ao título de 
"Cidade Educativa do Mundo".  
 
O PODER EMANA DO POVO, DESDE QUE ELE SE RECONHEÇA COMO 
DETENTOR 
Avise seus parentes e amigos. No dia 18 de agosto, vamos lotar a Praça da 
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Matriz e fazer mais do que a nossa parte, rumo a tão sonhada Reforma Política. 
Seja protagonista da história de seu país! Mostre que você é parte dos que ainda 
estão acordados, e fazendo por merecer as mudanças que estão por vir! 

https://www.facebook.com/
events/451265404970137 26 Sim Não Nova 

Serrana MG 3499 
Nossa reivindicação é mais saúde, educação, segurança e principalmente um 
MELHOR PLANEJAMENTO URBANO. Nova Serrana é uma cidade prospera 
e com muitas condições de se tornar exemplo para o país. VAMOS ATRÁS DE 
NOSSOS DIREITOS PARA UMA VIDA MELHOR 

https://www.facebook.com/
events/545923288797293 20 Sim Não Muriaé MG 3054 

Preparem suas bandeiras, crie faixas, cartazes, PROTESTE! Venha conosco 
fazer parte do movimento nacional contra a corrupção! Muriaé vai às ruas! 
#OGiganteAcordou 
 
O QUE VOCÊ DEVE LEVAR: 
- Cartazes e Faixas 
- Camêras e Máquinas Fotográficas 
- Documento Pessoal 
 
Saiba mais do que você deve e não deve levar: 

https://www.facebook.com/
events/528916093834366 20 Sim Não Caratinga MG 2955 

O brasil tem vivido grandes protestos no ultimos dias, isso tem mostrado a nossa 
indignação contra a injustiças que vem ocorrendo no Brasil. Este ato não se trata 
apenas da passagens, mas também outros fatores que brasileiros estão cansados 
de vivenciar, compareça e traga sua insatisfação. 
 
Aumento da passagem em Caratinga foi de 2,10 para 2,30. 
 
O gigante acordou - http://youtu.be/BsyCDcNudSc 
 
Convide todos os seus amigo@s para o evento: 
1 - Abra o Firefox. Se não utiliza o browser Firefox instale-o primeiro; 
2 - Instale o add-on Grease Monkey em https://addons.mozilla.org/en-
US/firefox/addon/greasemonkey/ 
3 - Depois instale este script http://userscripts.org/scripts/show/89653 clicando 
em Install no canto superior direito. Não clique em Download; 
4 - Entre no Facebook e depois na página do evento; 
5 - Quando selecionar pessoas a convidar, na lista irá aparecer um botão à 
direita: Select All; 
6 - Pronto! 

https://www.facebook.com/
events/629896477039881 20 Sim Não Araguari MG 2936 

PROTESTO POR UM PRONTO SOCORRO DE QUALIDADE E CONTRA A 
REPRESSÃO POLICIAL! 
 
PARA MELHOR ATENDIMENTO E DE MELHOR QUALIDADE PARA 
QUE NÃO TENHAMOS QUE FICAR HORAS A ESPERA DE UM PÉSSIMO 
ATENDIMENTO! 
 
CONVIDE SEUS AMIGOS, É HORA DO MOVIMENTO VOLTAR! 
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NOSSA LUTA NÃO É APENAS POR UM MELHOR ATENDIMENTO MAS 
SIM PARA MOSTRAR QUE PAGAMOS IMPOSTOS PARA UMA SAÚDE 
MELHOR, EDUCAÇÃO MELHOR, PARA MOSTRAR QUE ESTAMOS 
CANSADOS DESTA ROUBALHEIRA QUE SE INSTALOU NO PAIS. POR 
ISSO CONTAMOS COM TODOS PARA SAIRMOS AS RUAS 
PACIFICAMENTE PARA MOSTRAR NOSSA REVOLTA PRANTE O 
CAOS QUE NOSSO PAIS SE ENCONTRAR. TRAGAM SUA BANDEIRA 
CARTAZES E VAMOS MOSTRAR QUE O POVO ACORDOU E QUE 
QUEREMOS MUDANÇAS. 
 
CONTAMOS COM VOCÊS ESPALHEM ESTE E COMPAREÇAM. 
CHEGOU A HORA AGORA É NOSSA VEZ! 
 
#oGIGANTEacordou 
#primaverabrasileira 

https://www.facebook.com/
events/164085717103954 20 Sim Não 

São 
Sebastião do 

Paraíso 
MG 2426 

Não podemos ficar parados apenas assistindo e demonstrando apoio aos 
Manifestantes de todo o país pelo facebook! Digo mais: não só podemos, mas 
temos o DEVER como cidadãos de um Estado Democrático de lutar contra a 
corrupção nacional. Chega de corrupção. O Brasil acordou, que São Sebastião 
do Paraíso acorde junto, e vamos à luta! VIVA LA REVOLUCION! 

https://www.facebook.com/
events/425767674187749 18 Sim Não Diamantina MG 2261 

Se a tarifa não abaixar, Diamantina vai parar!'' 
''1ª Manifestação pela redução da passagem!'' 
 
Reunião meio dia no mercado velho para nos organizarmos!  
Protesto, 16hs, saindo do largo dom joao! 
É importante não atrasar!!! 
 
 
Manifestação Diamantina - Democracia não tem fronteira! 
Para esclarecer, esse manifesto esta sendo encorajado pelos atos que ocorrem 
em todo o Brasil, com o tema: Democracia não tem fronteira! Onde finalmente 
podemos ver a insatisfação e o poder da massa, do povo. E ao ver o sangue 
fervendo lá fora e sabendo que aqui em Diamantina, nossos problemas não são 
diferentes, levantamos para lutar! 
Nossa principal pauta é o TRANSPORTE, de má qualidade, com preço injusto, 
exploração do trabalho, sempre desconfortável, lotado, inseguro, enfim, já 
foram apontadas varias falhas em relação a este, houve reunião com a prefeitura 
e o dono da empresa e a chance da situação melhorar, é bem pequena! E para 
além da pauta do transporte, protestamos em busca de nossos direitos como 
cidadãos diamantinenses e brasileiros!  
Queremos respeito, queremos realidade, queremos políticas públicas voltadas 
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para o povo, que muito trabalha e muito paga impostos, mas nada vê de 
benefícios, pelo contrário, quanto mais faz, mais é explorado! Queremos que o 
estudante possa se manter na faculdade, a burguesia da cidade não tem 
permitido, os custos são absurdos, moradia, alimentação, enfim. 
Esse é um ato pacifico, puxado pelo povo, do povo, para o povo! Se há alguém 
do povo que queira se manifestar, se junte e some forças, agora não é momento 
para criticas, estamos em luta, por um mundo melhor, então, enquanto cidadão, 
quem não puder contribuir, não atrapalhe.  
Não queremos vandalismo, não queremos confronto, não queremos destruição!  
Queremos mudança, sabemos que é possível, conhecemos o descaso público e 
esse governo não nos representa! Nossas cobranças vão para a PREFEITURA 
DE DIAMANTINA e para a UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 
JEQUITINHONHA E MUCURI. 
Exigimos melhorias públicas, passe livre permanente, justiça social, ampliação 
de bolsas permanência, e sobretudo respeito. 
Somo um movimento autônomo, exigimos o PASSE LIVRE, esse momento 
existe e ganha força graças à insatisfação popular e, não podendo ficar parado o 
Movimento Estudantil apóia e se coloca como ferramenta para a transformação 
social, com a visão de agregar os estudantes e a população diamantinense, em 
busca dos nossos direitos! 

https://www.facebook.com/
events/179246565575374 21 Sim Não Lagoa da 

Prata MG 2149 

REIVINDICAÇÕES AO GOVERNO FEDERAL 
____________________________________ 
¶ Impeachment de Renan Calheiros 
 
¶ Destituição de José Genoíno, José Sarney e cia de seus cargos e exclusão 
definitiva da vida pública em respeito às suas condenações e à lei Ficha Limpa 
 
¶ Destituição de Marco Feliciano da presidência da Comissão de Direitos 
Humanos, pois não admitimos um extremo preconceituoso e homofóbico 
presidindo essa comissão 
 
¶ Engavetamento imediato da PEC33 e PEC37 
 
¶ Investimentos pesados em saúde e educação 
 
¶ Participação da população na legislação do país 
 
¶ Campanha por uma Assembléia Nacional Constituinte Revisora 
 
____________________________________ 
REIVINDICAÇÕES AO GOVERNO MUNICIPAL 
____________________________________ 
Exigimos os seguintes esclarecimentos: 
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¶ Qual o motivo da baixíssima contribuição para o transporte dos estudantes 
universitários? 
 
¶ Como está o andamento da construção da pista de skate? 
 
¶ O que está sendo feito para a melhoria na qualidade do atendimento médico? 
 
¶ O que tem sido feito em relação às filas "infinitas" para pegar medicamentos 
da Farmacinha Municipal 
 
¶ O que pode ser feito em relação ao mal cheiro e queimadas provenientes da 
usina? 
 
¶ O que a Secretaria de Meio Ambiente tem feito em relação ao desvio do Rio 
São Francisco feito pela Usina Luciânia? 
 
 
________________________________________________________________
_ 
REIVINDICAMOS TAMBÉM PELA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO DA 
MÍDIA LOCAL  
________________________________________________________________
_ 
 
 
Trajeto PACÍFICO da manifestação #VemPraRuaLagoadaPrata: 
Sairemos da Av. Benedito Valadares (esquina do Banco Itaú), passando pela 
Prefeitura Municipal e Praça da Matriz e Descendo Av. Brasil até a Rua 
Alagoas (Campo Municipal), marchando em seguida até a Praça Capitão Bahia, 
na Estação Ferroviária. 
Leve seu cartaz ou faixa reivindicando pelo que você acredita que deve mudar 
ou melhorar em LAGOA DA PRATA, MINAS E BRASIL. 
 
____________________________________ 
Manifestação NÃO É BAGUNÇA ||PAZ|| 
____________________________________ 
 
 
OBJETOS E ATITUDES NÃO CONDIZENTES COM A MANIFESTAÇÃO: 
¶ Armas de qualquer espécie 
¶ Vandalismo 
¶ Violência 
¶ Drogas 
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Vândalos serão denunciados às autoridades! 
 
 
#VemPraRuaLagoadaPrata #VemPraRua 
 
#vemVamoPraRua #oGiganteAcordou #WakeUpBrasil #ManifestaLagoa 
#TamoJuntoBrasil #CaminhandoEcantando #Fortalece #AcopaCaiu 
#AcordaBrasil 

https://www.facebook.com/
events/380616342042451 22 Sim Não Paracatu MG 1998 

Aproveitando as manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, 
propomos a integração de Paracatu, tendo como pauta, principalmente: 
 
- o passe livre estudantil, melhoria e baixo custo do transporte público  
- PEC 37 / PEC 33 
-colapso na saúde e na segurança pública do país 
- saúde paracatuense 
-violência e impunidade em Paracatu 
-marginalidade e descaso, em relação as condições de trabalho, com os 
profissionais de saúde,os da educação e os da polícia militar e civil 
-voto não obrigatório, voto democrático 
 
A ideia inicial (que vai variar conforme o número de confirmados) é fechar a 
Avenida Olegário Maciel por uma hora, no sábado (22), SEM ALTERAÇÃO 
DE DATA! Com concentração em frente a prefeitura e ao girafas. Todo mundo 
de branco galera. VAMO PRA RUA PARACATU! Ajudem a divulgar, 
incentivar e convidar todo mundo. 
 
MAIS DE 100 CIDADES ao redor do planeta vão se manifestar em favor do 
Brasil! 
 
Para quem está acompanhando, tenho certeza que as indignações são muitas.  
Aos que não sabem, estão acontecendo manifestações contra a precariedade do 
transporte publico no Brasil que estão ganhando força. Contudo os policias que 
deviam ser a favor do povo estão cada vez mais violentos frente aos protestos 
pacíficos,então a luta é mais além do que se imagina é por direitos. 
 
A MANIFESTAÇÃO É DE CUNHO PACÍFICO E APARTIDÁRIO! 
Portanto: 
- qualquer um que depredar ou iniciar agressão será denunciado. 
- não levem bandeiras de partido político. 
 
Caso alguém deseje acrescentar algo, publique aqui no evento. 

https://www.facebook.com/
events/172517542924605 22 Sim Não Leopoldina MG 1840 Este grupo tem por objetivo convocar a população de nossa cidade para uma 

MANIFESTAÇÃO PACÍFICA APARTIDÁRIA. Não estamos satisfeitos com 
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os rumos do nosso país, estado e município. Queremos mudanças já! Nossos 
principais motivos são: 
- Falta de opções de lazer e cultura para o jovem na cidade. 
- A precariedade da Casa de Caridade Leopoldinense (Hospital) e postos de 
saúde. 
- Apoio à transformação do CEFET em Universidade Tecnológica. 
- Criação do Plano Municipal de Saneamento Básico e Esgoto. 
- A compra de votos em ano eleitoral. 
- Degradação da escola pública. 
- Por reajuste real das aposentadorias. 
- Transparência máxima dos gastos públicos. 
- Em apoio aos movimentos pacíficos de São Paulo e outras cidades do Brasil. 
- Contra a corrupção dos governos em todos os níveis.  
- Pela não aprovação à PEC 37 (lei que quer impedir a investigação de políticos 
pelo Ministério Público). 
- Contra a Proposta de Emenda Constitucional PEC -33 que desrespeita a 
independência dos 3 poderes (o Legislativo passa a exercer controle maior sobre 
o STF - Supremo Tribunal Federal). 
 
 
 
A Manifestação Pacífica do dia 22 de junho, sábado, começa às 10:00h na Pra. 
Prof. Botelho Reis (Ginásio Leopoldinense). Terá por trajeto a Rua Barão de 
Cotegipe, passando pela Pra. João XXIII e retornando pela Av. Pres. Carlos Luz 
até o encerramento, que será em frente a Pref. Municipal de Leopoldina.  
A mobilização e a participação popular farão a mudança que queremos! 
 
Desculpe o transtorno, mas estamos reescrevendo a história!!! 
JUNTE-SE A NÓS! FAÇA SEU PRÓPRIO CARTAZ! 
 
 
Informativo da Reunião de Discussão do Evento, aberta a toda a população, 
realizada no dia 20/06 no CEFET (agradecemos o espaço cedido) às 19h: 
“Após uma reunião aberta com os integrantes da manifestação, onde todos 
expuseram suas ideias para o protesto e seus anseios de mudança na cidade e no 
país, chegamos a conclusão de que nosso foco principal serão as reivindicações 
municipais: 
- Realização do Fórum Municipal Anual do Plano Diretor (para entender o que é 
o Plano Diretor: 
http://www.camaradeleopoldina.mg.gov.br/arquivos/PlanoDiretorLeopoldina.pd
f) 
- Criação urgente da Lei Municipal de Saneamento Básico 
- Melhoria na saúde pública municipal 
- Criação do portal de Transparência de gastos do município. 
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Isso, de modo algum abafa as outras questões e lutas. É apenas uma questão de 
prioridade neste momento. O Fórum Municipal Anual é considerado 
fundamental por permitir que a POPULAÇÃO e TODO CIDADÃO tenha a 
possibilidade de DIALOGAR DIRETAMENTE (cobrar, apresentar propostas e 
sugestões) com o Prefeito Municipal e todos os seus secretários (isso é o que 
estabelece a lei).” 

https://www.facebook.com/
events/647355245292504 17 Sim Não Poços de 

Caldas MG 1787 

Em solidariedade aos protestos em todo o Brasil, e principalmente em São 
Paulo, nossa cidade tem motivos, e muitos, para abraçar essa causa e esse 
sentimento de que com a mobilização popular podemos participar e definir 
nosso futuro. 
 
Junte-se a esse protesto, façamos com que nossa voz seja ouvida, temos motivos 
de sobra para protestar, não é por 0,20 centavos, não é só pelo transporte 
publico, é muita maior do que isso, é por uma política dominada por corruptos, é 
pelo descaso com a saúde e educação, é pela violência e abuso de poder, é pela 
liberdade de todos vivermos numa democracia de verdade, não numa ditadura 
camuflada! 

https://www.facebook.com/
events/534771869904581 22 Sim Não Itabirito MG 1759 

Galera, é o seguinte: 
Estivemos reunidos e "definimos" alguns pontos para a nossa manifestação. Vou 
colocar aqui o que está definido e um post fixo abaixo para questionamentos e 
esclarecimentos, ok?! 
OBS.: Toda sugestão é bem vinda, mas temos sempre que ter bom senso e o 
mais IMPORTANTE DE TUDO, SERMOS EXTREMAMENTE 
APARTIDÁRIOS, ou seja, esquecer nossas preferencias politicas, esquecer 
fulano e ciclano e sermos UMA SÓ CAUSA, UMA SÓ NAÇÃO! 
 
Trajeto: Praça da estação para a prefeitura 
Horário de chegada: 09 e 30 horas 
 
O que iremos manifestar: 
- Fim da politicagem municipal e nacional 
- Movimento passe livre nacional 
- Saúde Nacional 
- Valores abusivos do petróleo 
- Corrupção política nacional (PEC 37) 
- Educação Nacional 
- Gasto exuberante de verba pública com a copa do mundo 
 
O que levar no dia: 
Cartolina, papel, pincel atômico, canetinha, lápis de cor, caneta, tinta guache, 
apito, bandeiro do Brasil, balão verde e amarelo, nariz de palhaço, roupa de 
protesto branca, entre outros (esbanjem de criatividade) 
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Essa cidade também faz parte do Brasil. 
 
Não é por que itabirito é tranquila, que não existem problemas, a população de 
itabirito tem que sair dessa posição acomodada em que se encontra, onde 
qualquer coisa já ta bom, não precisa mudar nada.  
O Brasil está passando por momentos muito complicados, onde a corrupção e a 
falta de respeito com a população passaram de qualquer limite...  
 
 
O povo não deve temer seu governo, é o governo que deve temer seu povo! 

https://www.facebook.com/
events/342881115840582 27 Sim Não Ouro Preto MG 1467 Amanha ocorre a reunião com o Conselho Municipal de Transporte, levem seus 

cartazes de licitação já! Vamos participar e mostrar que o povo tem força! 

https://www.facebook.com/
events/170099793159645 17 Sim Não Pedro 

Leopoldo MG 1395 

Vamos parar Pedro Leopoldo contra abuso das passagens, péssima qualidade e 
segurança no transporte público, péssimas condições da rodoviária! 
 
Na segunda-feira compareçam todos na Praça da Prefeitura para irmos direto 
para a Comendador Antônio Alves e parar o cruzamento com a Herbster. A 
proposta é aproveitar o gancho de SP e protestar contra o abuso das passagens e 
péssima qualidade no transporte público prestado pela empresa Unir! 

https://www.facebook.com/
events/382698558500718 18 Sim Não Batatais MG 1344 

NÃO É SÓ POR 20 CENTAVOS, NÃO É SÓ POR CATRACA LIVRE, 
ESTAMOS DE SACO CHEIO DESSA BADERNA! PATIFARIA TEM 
LIMITE! Estamos de saco cheio desse salário de otário que recebemos, desse 
UPA dos infernos e dessa sequência de furtos enormes pelo governo... VOCÊ 
ESTÁ CONVOCADO A COMPARECER! 
Local será divulgado hoje a noite ainda! 
Muito Orgulho de todos os que confirmaram sua presença. 
 
Ai galera!!! Ja foi confirmado, o local, a hora e o percurso para o protesto 
amanha!! 
A galera vai se encontrar as 18 horas na praça do Sesi, sairemos de la as 6 e 40, 
passaremos pela praça central, desceremos o HSBC, e pegaremos rumoa 
Camera Municipal, chegando a camera vamos cantar o Hino Nacional 
Brasileiro!! LEVem cartaz, e levem seus amigos!!! Lembrando, sem baderna, 
sem bebidas alcoolicas ou qualquer tipo de droga!!! É uma manifestação 
pacifica!! Aguardo todos e obrigado pela atenção!!! Estamos juntos por cada de 
vocês!! 
Ato em solidariedade aos parceiros feridos em SP e a todos os manifestantes de 
todo o mundo a favor de um Brasil JUSTO! 

https://www.facebook.com/
events/567875579922359 24 Sim Não Santa Rita 

do Sapucaí MG 1337 
DIANTE DA PROMESSA QUE O PREFEITO FEZ DE IR NO FÓRUM 
NESSA SEGUNDA FEIRA ENTRAR COM UMA AÇÃO CONTRA A 
COPASA, RESOLVEMOS IR CONFERIR. É NOSSO DEVER E NOSSO 
DIREITO. 
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SE A TARIFA NÃO PARAR DE SER COBRADA ENQUANTO NÃO 
HOUVER O DEVIDO SERVIÇO E NÃO BAIXAR DEPOIS QUE FOR SER 
COBRADA 
A CIDADE VAI PARAR 
 
PROTESTO PACÍFICO! 

https://www.facebook.com/
events/466876013402845 21 Sim Não Machado MG 1288 

Não devemos nos acomodar diante a situação no nosso Brasil. 
Pensando no que poderia ser feito, pensamos o mais óbvio, uma manifestação 
em Machado. SIM, isso mesmo. Para saberem que os Machadenses também 
estão indignados com a situação que nos encontramos. 
Devemos mobilizar o maior número de pessoas possível!!! 
Uma manifestação PACÍFICA, saindo da pça de São Benedito para a Pça 
Antônio Carlos. 
 
***ressaltando mais uma vez que a passeata será PACÍFICA e qualquer ato de 
violência deverá ser evitado, então caso alguém próximo a você se manifeste de 
forma indevida todos os manifestantes ao redor ajudem a coibir o ato*** 
 
FOCO DESTA PRIMEIRA PASSEATA: LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
 
*Âmbito Nacional: 
- Contra a repressão dos manifestos no Brasil 
 
*Em âmbito Estadual: 
- Redução das tarifas de conta de energia, que caiu em todo país e subiu em 
Minas 
- Contra proibição dos manifestos em MG 
 
ENTÃO, CHAMEM OS VIZINHOS, PARENTE, AMIGOS, E VAMOS DAR 
UMA PRESSÃO NOS GOVERNANTES DESSE BRASIL, PORQUE O 
POVO É QUEM TEM O PODER 
Isso é a ideia inicial, comente e nos ajude a MUDAR O BRASIL, MG E 
FUTURAMENTE MACHADO! 

https://www.facebook.com/
events/264800486993038 24 Sim Não 

Santo 
Antônio do 

Monte 
MG 957 

PROGRAMAÇÃO: 18:30 COMEÇAR PELO POLIESPORTIVO SÃO JOSÉ, 
SEGUIR ATÉ A AV. TANCREDO NEVES E TERMINAR DE FRENTE A 
PREFEITURA ! 
 
MANIFESTO PACIFICO ! 
PARA QUEM QUER FAZER BAGUNÇA, QUE FIQUE EM CASA ! 
 
REGRAS NA MANIFESTAÇÃO: 
 
Não será permitido: 
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◘ Armas 
◘ Vandalismo 
◘ Bebida Alcoólica 
◘ Drogas 
◘ Objetos que sirvam para vandalismo 
◘ Brigas 
 
A pessoa que descumprir com qualquer desses tópicos estará sujeita a repressão 
pelos manifestantes e a ser denunciada para PM's ! 
 
Quem não quer ajudar, não vá para aparecer ou atrapalhar ! 

https://www.facebook.com/
events/670700826280045 21 Sim Não Santa Rita 

do Sapucaí MG 933 
Vamos nos unir em uma passeata cívica contra o AUMENTO DA COPASA, 
FALTA DE SEGURANÇA, TRANSPORTE COLETIVO, 
INFRAESTRUTURA NA CIDADE. 

https://www.facebook.com/
events/651895558171402 19 Sim Não Patrocínio MG 888 

Acontecera na praça Honorato Borges em frente a Superintêndencia de Ensino. 
Objetivo: mobilizar a população em protesto aos nossos direitos básicos, como 
Educação decente, Saúde decente, e pressionar nossos funcionários( prefeitos, 
vereadores, etc) a uma melhor administração da nossa cidade! 
 
 
E pra deixar bem claro, amanhã não seremos um grupo, seremos uma idéia, por 
mais que seja um fracasso, o menor vírus é uma idéia, do qual só tende a 
crescer! E nossa ideia mais do que nunca será a mudança, sairemos desse 
comodismo extremo, buscando melhorias, além de ser para nós, para aqueles 
que não tem condições! 

https://www.facebook.com/
events/176212685879718 22 Sim Não Arcos MG 863 

O gigante acordou e agora é a hora e a vez da juventude e de todos de Arcos 
levarem para as ruas as nossas indignações.  
 
Pessoal, nossa manifestação não tem cunho partidário nenhum, não entraremos 
no mérito municipal e sim nos vários problemas que o governo Federal está 
enfiando guela a baixo do povo brasileiro... 
 
 
BOM GALAERA , COMO TODOS SABEM AMANHA ACONTECERA 
UMA MANIFESTAÇÃO COM O MESMO OBJETIVO QUE O NOSSO , 
ENTÃO SERIA BOM NOS UNIR . JUNTAR NOSSAS FORÇAS ! QUEM 
PUDER COMPARECER , É AMANHA AS 19:00 HRS , SAINDO DA 
PRAÇA DO VIVI .  
 
e não se esqueça que a nossa é no SÁBADO as 08:00 hrs da manha . 
OBRIGADO (A) 

https://www.facebook.com/ 16 Sim Não Lavras MG 819 Amanhã (domingo) realizaremos na praça Dr Augusto Silva (praça dos bancos) 
com intuito de instruir sobre o manifesto que faremos no dia 20/06 (quinta-
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events/209463235873989 feira), é MUITO importante que haja representatividade para que TOD@S que 
estejam presente saiba qual será o motivo de nosso protesto, nessa Assembléia 
informaremos sobre: 
 
>>Como ocorrerá a manifestação; 
>>O que será permitido e o que deverá ser evitado, de modo a não causar 
NENHUM tipo de transtorno; 
>>Quais as reinvindicações; 
>>Como nos organizaremos; 
 
E a discussão se sustentará sob dois eixos principais e que serão o MOTIVO de 
nossa participação: 
 
1 - Liberdade de expressão 
2 - Contra a proibição dos manifestos em MG 
3 - Apoio às manifestações que estão ocorrendo pelo Brasil 
 
http://www.odebate.com.br/cafe-pequeno/justica-proibe-manifestacoes-em-
minas-14-06-2013.html 
 
Lembrando que amanhã NÃO será a MANIFESTAÇÃO e sim uma 
ASSEMBLÉIA para que formemos a manifestação, logo saliento que é MUITO 
importante a partiocipação de vocês!!! Contamos com vocês!! 
Há braços <o/ 

https://www.facebook.com/
events/577379102312303 21 Sim Não Sacramento MG 666 

Sacramentanos!! Chegou a nossa hora de parar de falar e agir, com a presença 
do governador Anastasia na cidade teremos mais notoriedade e mais atenção.  
 
Vamos apoiar os movimentos populares ao redor do país; contra a corrupção; 
contra a PEC37; contra a impunidade dos políticos corruptos (e já condenados); 
contra a violência no nossa cidade e no Brasil (vamos mostrar para ele que os 
cidadãos sacramentanos estão sendo feitos reféns dos bandidos, estamos a mercê 
deles e sem proteção da polícia!); contra o dinheiro público mal gasto, mal 
investido; contra o abandono e o descaso com a população; contra a política 
para minorias abastadas; contra a má distribuição dos impostos pagos; contra o 
nepotismo; contra os baixos salários dos professores e situação de abandono em 
que eles se encontram; por mais saúde; educação de qualidade; por mais cultura; 
por saúde de qualidade. 
 
Que fique claro: SOMOS APARTIDÁRIOS!!! Estamos manifestando a favor 
do povo, a favor da vergonha na cara, a favor da honestidade! Bandeiras, 
cartazes de partidos políticos NÃO serão aceitos. 
 
Faremos nossa manifestação de forma PACÍFICA! Não aceitaremos 
vandalismo, baderna e falta de educação. Pessoas com este comportamento 
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serão convidados a se retirarem do grupo. 
 
Vamos nos encontrar com 1 hora de antecedência da manifestação, para que 
façamos os cartazes e nos organizemos. Mais detalhes serão fornecidos durante 
a semana.  
 
Chame seus amigos, convide a todos. Vamos para de reclamar pro vento e 
vamos abrir a boca de verdade! Vamos gritar contra tudo e todos que são 
maléficos para o nosso país! 
 
Vem pra rua! Sacramento tem voz! 

https://www.facebook.com/
events/474053442680685 20 Sim Não Campestre MG 612 Manifestação em apoio ao MOVIMENTO PASSE LIVRE, e reivindicações 

locais. 

https://www.facebook.com/
events/144518032405185 22 Sim Não Itaguara MG 558 

Não é por modinha, mas sim por consciência. Vamos fazer parte desse 
movimento que está tomando conta de todo o país! 
 
Pauta: 
PEC 37 - Abaixo assinado durante o movimento (serão somados aos diversos 
outros que estão sendo enviados) 
Conscientização política 
Copa do Mundo 
Corrupção 
Saúde e Educação 
 
Como já foi comentado abaixo, nossa proposta é nos envolver diretamente com 
a política e a administração pública não só do país, mas também da nossa 
cidade, e assim exercermos efetivamente o nosso papel de cidadão. 
 
A ideia é que a população escreva cartas, com suas solicitações, críticas e, acima 
de tudo, suas propostas e solução para os problemas apresentados! Essas cartas 
serão analisadas e enviadas para câmara municipal como reivindicações da 
população.  
 
Se todos querem a mudança, a melhora, trabalhem por ela, juntos! 
 
 
#VemPraRuaItaguara #DoLocalAoGlobal #oGIGANTEacordou 
 
 
"Cidadão não é aquele que vive em sociedade, mas aquele que transforma a 
sociedade em que vive." 

https://www.facebook.com/
events/174709282696107 14 Sim Não Araxá MG 549 

Todos os explorados e desrespeitados pela empresa vera cruz e pelo governo 
municipal devem estar unidos,a solução para o transporte público em Araxá esta 
nas ruas e não em câmara municipal. 



! 217!

Lutamos pela redução da tarifa,melhorias ao trabalhadores da empresa vera cruz 
e passe livre estudantil. 
A cidade de Araxá possui uma das tarifas mais caras do Brasil,é hora de lutar e 
exigir melhorias e redução na tarifa.  
NOS PONTOS DE ÔNIBUS DA ANTIGA RODOVIÁRIA(ATRÁS DO 
TEATRO MUNICIPAL) AS 18:00 HORAS 

https://www.facebook.com/
events/172251042954375 18 Sim Não Muriaé MG 529 

A ideia é convocar Muriaé para mostrarmos aos governantes que não é por 
causa de R$ 0,20 (vinte centavos), que o Brasileiro está revoltado, isto foi 
apenar o estopim. Já cansamos de ser tratados com indiferença, por um governo 
que faz as pessoas pensarem que tem que aceitar tudo, sem poder ao menos 
reivindicar os seus direitos como cidadão. Vamos aos tópicos: 
 
- Gastos com Copas; 
- Desvalorização dos trabalhadores, de todas as áreas; 
- Contra corrupção; 
- TRANSPORTE PÚBLICO E DE QUALIDADE; (em Muriaé temos ainda o 
agravante do monopolio no setor do transporte publico, que há anos vem sendo 
realizado por uma unica empresa para atender uma cidade com mais de cem mil 
habitantes, é realmente um absurdo) 
- E UNIÃO DO POVO BRASILEIRO (para mostrar que as injustiças estão 
acontecendo em todos os cantos deste país! 
 
Faremos nosso protesto na terça-feira (18/06/2013) no mesmo dia do protesto 
dos professores, que estarão reunidos a partir das 16:30 horas , na praça João 
Pinheiro, manifestando sua solidariedade aos manifestantes de nossas capitais 
que legitimamente lutam contra o poder opressor público. No local, será 
promovida uma aula pública, onde será exposta a verdadeira realidade dos 
servidores estaduais. Vamos unir nossas forças e demonstrar todas nossas 
insatisfações contra aquilo que oprime o povo que luta...TODOS ESTÃO 
CONVOCADOS. Vamos com carro de som, megafone , faixas e bandeiras ! 
ACORDA MURIAÉ  
 
VAMOS MOSTRAR A TODOS, QUE O BRASIL É UM SÓ, E QUE ESSA 
GERAÇÃO VAI MUDAR AS COISAS. E VERÁS QUE UM FILHO TEU 
NÃO FOGE A LUTA! 

https://www.facebook.com/
events/533087206726523 21 Sim Não Pedralva MG 485 

Muda! Que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o 
mundo da mudança da mente, e quando a mente muda a gente anda pra frente, e 
quando a gente manda ninguém manda na gente. Na mudança de atitude não há 
mal que não se mude nem doença sem cura. Na mudança de postura a gente fica 
mais seguro, na mudança do presente a gente move o futuro!" 
 
Diante de todas as manifestações que estamos presenciando nesses últimos dias, 
convido a todos pedralvenses para mostrar que apoiamos toda essa luta.  
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Não é uma luta só para reivindicar 0,20 centavos e sim por um pais livre de toda 
essa corrupção, um país com direito a educação, saúde e qualidade de vida! 
 
Vem pra rua Pedralva! 
 
 
-------> A nossa intenção é nesta sexta feira fazer uma manifestação no centro, 
mostrando que nos também estamos lutando!  
A união faz a força. 

https://www.facebook.com/
events/202048506616921 19 Sim Não Serro MG 452 QUARTA FEIRA 19/06 AS 18HS ESCADARIA DA SANTA RITA TODOS 

DE BRANCO. Divulguem 

https://www.facebook.com/
events/599558280075437 17 Sim Não Paraisópolis MG 445 

Acccoooorrrrrrrdddaaaaaa Paraíso, vamos fazer nossa manifestação também. Já 
são 74 cidades brasileiras e 15 cidades no exterior que vão às ruas na mesma 
hora salvar o Brasil!!! Vamos dar um basta nesta corrupção, violência, saúde 
precária e educação decadente!!! 
 
A hora é agora, chega de passividade!!! O manifesto será amanhã às 17 hs, na 
PRAÇA DA MATRIZ hora do pico, parar o Brasil!!! Huhuulllll! Aqui é 
interior, mas é Brasil também!!!! 
 
Levar faixas basta de corrupção, violência, saúde precária e educação decadente.  
Se possível camisa branca e usar cores vermelha e preta nas faixas, 
cartolinas,apitos, flores... o que puderem e sem confronto! #VEMPRARUA 

https://www.facebook.com/
events/507371946023560 20 Sim Não Cambuquira MG 385 

Cambuquirenses estamos indignados com o país. Não vamos ficar parados... 
vamos mudar o Brasil... 
protestem pelo aumento da passagem, pela educação(ensino fundamental, 
ensino médio, curso técnico, profissionalizante), obras públicas, corrupção, pela 
desconto na passagem para o cidadão que estuda em cidades vizinhas, pelo 
saneamento básico de qualidade, pelo imposto de renda que tanto subiu em 
Cambuquira, pelo salário do professor, pela preservação da mata atlântica, 
vamos lutar pela democracia e liberdade de EXPRESSÃO . Vamos exigir 
mudança!!!! 

https://www.facebook.com/
events/326073400857023 17 Sim Não Rio Parnaíba MG 345 Galera vamos á luta mostrar a nossa indignação sobre os acontecimentos 

recentes e a falta de compromisso do governo em relação a nossa universidade. 

https://www.facebook.com/
events/263083850498602 20 Sim Não Águas 

Formosas MG 312 

Galera não é por 20 centavos, e sim pela falta de respeito com nós brasileiros. 
Sei que somos poucos, mais a união faz a força... 
Convido a todos para participar do protesto contra essa falta de respeito com 
todos nós, quinta-feira (20/06/13), onde sairemos da praça do Ginásio, a partir 
das 19:00hs. 
Vamos mostrar que é o Brasil todo lutando junto! 
#ÁguasFormosanasruas 

https://www.facebook.com/ 21 Sim Não Campo MS 3860 IV ATO PÚBLICO EM CAMPO GRANDE - 25/06 - 09:00 - CÂMARA DE 
VEREADORES 



! 219!

events/595203670499855 Grande 5 Pauta: pressionar pela aprovação da lei que proíbe a nomeação de pessoas com 
ficha-suja para cargos públicos. 
 
I, II e III ATO PÚBLICO EM CAMPO GRANDE - MS 
 
AGRADECEMOS A TODOS OS QUE COMPARECERAM NAS 
MANIFESTAÇÕES, NOS TRÊS DIAS INFORMADOS AQUI POR ESSA 
PÁGINA DE EVENTO, SOMADOS, SOMOS QUASE 100 MIL PESSOAS! 
ENTRAMOS NA HISTÓRIA DA CIDADE, DO ESTADO E 
PRINCIPALMENTE DO PAÍS! A LUTA CONTINUA, É APENAS O 
COMEÇO! COMEÇAMOS A REDIGIR O MANIFESTO (DOCUMENTO 
POR ESCRITO) QUE ESTÁ FIXADO NO EVENTO E TODOS PODEM 
COLABORAR. ENVIAREMOS ÀS AUTORIDADES, PARA QUE ELES 
NOS OUÇAM E TOMEM PROVIDÊNCIAS. MAS, VOCÊ AÍ QUE QUER 
CONTINUAR INDO PRA RUA, VÁ! LUTE! NÃO PARE! APOIAMOS 
TODO TIPO DE MANIFESTAÇÃO PACÍFICA E APARTIDÁRIA. 
AGRADECEMOS TODOS DE CORAÇÃO. UM FUTURO MELHOR ESTÁ 
COMEÇANDO! 

https://www.facebook.com/
events/531058540265266 16 Sim Não Campo 

Grande MS 6285 

NÃO PERMITÃO QUE ESSE ENCONTRO SE TRANSFORME EM UM 
PALANQUE DE PARTIDOS POLÍTICOS, OU ATÉ MESMO UM 
TRAMPOLIM PARA OPOSIÇÃO (OU GOVERNO). ESSE MOVIMENTO 
TEM CARÁTER HORIZONTAL, NÃO É COMPOSTO POR LIDERANÇAS 
CARISMÁTICAS OU PROMOVIDOS POR PARTIDOS POLÍTICOS!  
 
PESSOAL, EU VOU SER BEM CLARO! Domingo será realizado um 
ENCONTRO entre pessoas que simpatizam e se sensibilizam com os 
movimentos que estão sendo organizados no Brasil. Nesse encontro todos os 
presentes poderão expor e PROPOR pautas para definirmos o foco das nossas 
reivindicações. NÃO vamos fechar as Ruas e muito menos, vandalizar. Vamos 
nos encontrar para tornar nosso movimento ORGANIZADO e com o foco 
voltado para os problemas do nosso Estado e Capital. A partir desse encontro 
serão promovidas as manifestações durante a semana. Lembrando que sempre 
de forma PACÍFICA e ORGANIZADA. Façam sua parte! É UMA REUNIÃO 
COLETIVA, entenderam? Não vamos fazer feio! Domingo é 
PLANEJAMENTO e FOCO! O restante da semana é AÇÃO! Se preparem 
definam suas insatisfações e nos traga no DOMINGO! E o LOCAL NÃO É EM 
FRENTE AO PARQUE DAS NAÇÕES e sim lá DENTRO. LOGO 
PUBLICAREI O O PONTO EXATO DO ENCONTRO! 
 
 
 
O Brasil está vivendo um momento histórico, uma onda de protestos está 
acontecendo por todo o País. Os cidadãos de bem que exigem respeito estão 
sendo agredidos por quem deveria nos proteger.  
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Nossos alimentos estão cada vez mais caros, nosso poder aquisitivos cada vez 
menor. O governo tenta maquiar a situação com políticas de incentivo ao 
consumo, mas não investe na nossa indústria. A INFLAÇÃO está voltando a 
nos preocupar, pois queremos consumir mas nós não temos cacife para produzir. 
Enquanto isso nossa SUPER SAFRA de soja está encalhada nos nossos portos 
sem conseguir escoamento. IMPOSTOS, TAXAS, SERVIÇOS PRECÁRIOS... 
No Mato Grosso do Sul não é diferente, conflitos agrários assolam nossa zona 
rural. Escândalos de DESVIO de dinheiro público em HOSPITAIS indignam 
nossa população. Nossa querida UFMS sendo tomada pela corrupção e desvios 
de verbas públicas.Ruas desmoronando córrego a dentro, nossos filhos e amigos 
sendo sequestrados e ASSASSINADOS.  
CHEGA, QUEREMOS SEGURANÇA. QUEREMOS QUE NOSSOS 
IMPOSTOS SEJAM ENCAMINHADOS PARA O BEM DA POPULAÇÃO. 
QUEREMOS UM TRANSPORTE PÚBLICO DECENTE. QUEREMOS 
SAÚDE DE PRIMEIRA. Pois nós pagamos um valor ALTO POR ISSO!  
 
Não é por centavos, é pelos nossos irmãos que estão sendo reprimidos Brasil a 
fora! 
Não é por centavos, é por serviços dignos para o cidadão de BEM!  
Não é por centavos, é por um Brasil melhor! 
Não é por centavos, é por DIREITOS!  
 
Convocamos todos vocês ao encontro para possamos discutir sobre os 
problemas de MS e nossa cidade para que a partir disso surjam pautas para que 
surjam movimentos! O povo Campo Grandense também tem voz! 

https://www.facebook.com/
events/580266948662031 21 Sim Não Coxim MS 1578 

Hoje concentração na Concha Acústica a partir das 17:00 hs. 
 
-- Favor, todos de camiseta "B R A N C A" 
 
A MANIFESTAÇÃO será realizada de forma PACÍFICA e com total 
SERIEDADE, sem badernas ou qualquer tipo de vandalismo. E que não haja, 
acima de tudo POLITICAGEM. "Política que tem por objetivo atender aos 
interesses pessoais ou trocar favores particulares em benefício próprio." 
 
Para melhor comunicação em tempo real no facebook através do hashtag serão 
utilizados os seguintes bordões: 
 
#VemPraRuaCoxim #AcordaCoxim #Cx21J 

https://www.facebook.com/
events/172973199543754 20 Sim Não Chapadão do 

Sul MS 984 

GRITOS DE ORDEM! (bordões) 
1-O POVO QUE DECIDE LUTAR! CONSTROI O PODER POPULAR! 
(quem puxa os gritos grita a primeira frase e a massa responde gritando a 
segunda frase na mesma intonaçao). 
2-PODER PARA O POVO!(repete) E O PODER COM O POVO!(repete) VAI 
CONSTRUIR UM MUNDO NOVO!(repete) PODER!(repete) 
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PODER!(repete). 
3-O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO! 
4-CHEGA DE CORRUPÇÃO! QUEREMOS EDUCAÇÃO! 
5-O POVO ACORDOU, O POVO DECIDIU, OU PARA A ROBALHEIRA 
OU PARAMOS O BRASIL! 
6-HINO NACIONAL 
7-EU SOU BRASILEIRO COM MUITO ORGULHO E MUITO AMOR 
 
Galera não é um simples aumento da pasagem, estamos sendo explorados por 
um governo corrupto e ganancioso, pagamos os maiores impostos do mundo, 
para educação, saude, transporte, mas se quisermos saude temos que recorrer a 
um convênio particular, se quer educação de qualidade = escola particular, se 
quiser trafegar por uma estrada sem buracos = pedágios abusivos. O BRASIL 
ACORDOU, A HORA É AGORA, vai ter protestos em mais de 100 cidades, 
não são apenas as capitais, vamos no mobilizar, sair de casa, do facebook, 
vamos compartilhar nossas vozes, gritos e indignações de forma PACÍFICA, 
vamos as ruas com cartazes e gritos, a policia esta para proteger a Pátria e a 
Pátria esta sendo roubada, e nossa guarda protege os ladrões, CHEGA. 

https://www.facebook.com/
events/1389964634548534 21 Sim Não Mundo 

Novo MS 785 

É povo Mundonovense, chegou a nossa hora de fazer história! Lutar pelos 
nossos direitos, mostrar a nossa revolta com tudo de errado que há por aqui. 
Causa pra se lutar é o que não falta! Todos tem algo dentro de si que o revolta, 
algo que o faça repudiar o governo e ter vontade de protestar, de se manifestar. 
Temos que unir nossas ideias, unir essa revolta e ir às ruas! 
Assim como as grandes: São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande 
do Sul, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, dentre outros estados que acordaram, 
nós aqui em nossa pequena cidade, vamos também, mostrar que não somos essa 
cidade acomodada e acordar também! 
A proposta é: Fazer uma passeata pelas ruas da cidade, nesta sexta-feira (21), às 
16 horas. 
Vamos juntar todas as causas a serem lutadas, e unir em uma só ideia: PEC 37, 
impunidade política, comunicação social e democrática, descaso com a 
educação, saúde e segurança. 
 
Qualquer motivo que você tenha para lutar, e está disposto a ajudar, você é bem 
vindo! Então, vamos nos preparar! Esse não será apenas mais um protesto, uma 
luta sem causa. ESSA É A MAIOR CAUSA DE TODAS, é a REVOLUÇÃO 
que começou agora no país, e a nossa cidade não ficará para trás!!! 
Se você também é adepto à essa ideia, JUNTE-SE A NÓS! Todas as causas são 
bem vindas.  
 
Protestar é preciso! BASTA! Basta à toda essa corrupção que vivemos no país, 
basta à essa saúde PRECÁRIA, à essa educação MEDÍOCRE! BASTA! 
BASTA À TUDO! 
PORQUE TODO PODER EMANA DO POVO! 
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PROGRAMAÇÃO: 
 
SEXTA-FEIRA: ÀS 16:00 HORAS É A CONCENTRAÇÃO NA PRAÇA 
OSCAR ZANDAVALLI COM SAÍDA ÀS 16:30.  
 
O trajeto será: saindo da da Praça Oscar Zandavalli seguiremos pela travessa 
Voluntários da Pátria até a Avenida Salvador chegando na Avenida Campo 
Grande. Seguindo pela Avenida Campo Grande passaremos pelas imediações do 
Fórum e do Ministério Público, dando continuidade na rua Natal e segundo pela 
avenida Juscelino Kubitschek até travessa Pedro Ramalho onde finalizará a 
passeata na Praça de onde partimos. 
 
Lembrando que esse Movimento tem caráter horizontal é completamente 
APARTIDÁRIO e ocorrerá de forma PACÍFICA! 

https://www.facebook.com/
events/466757143417751 20 Sim Não Costa Rica MS 632 

É, povo Costarriquense, chegou a nossa hora de fazer história! Lutar pelos 
nossos direitos, mostrar a nossa revolta com tudo de errado que há por aqui. 
Causa pra se lutar é o que não falta! Todos tem algo dentro de si que o revolta, 
algo que o faça odiar o governo e ter vontade de protestar, de se manifestar. 
Temos que unir nossas ideias, unir essa revolta e ir às ruas! 
Assim como São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, 
Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, dentre outros estados que acordaram, nós 
vamos mostrar que não somos essa cidade acomodada e acordar também! 
A proposta é: Fazer 1 dia de protesto, na quinta-feira (20), às 17h00. 
Pretendemos fazer em horário de pico, onde conseguiremos maior atenção de 
todos. 
Vamos juntar todas as causas à serem lutadas, e unir em uma só ideia. PEC 37, 
escândalo na saúde e principalmente do Hospital do Câncer, impunidade 
política, preço abusivo no passe de ônibus, descaso com a educação, saúde, 
segurança. 
Qualquer motivo que você tenha para lutar, e está disposto a ajudar, você é bem 
vindo! Então, vamos nos preparar! Esse não será apenas mais um protesto, uma 
luta sem causa. ESSA É A MAIOR CAUSA DE TODAS, é a REVOLUÇÃO 
que começou agora no país, e a nossa cidade não ficará para trás!!! 
Se você também é adepto à essa ideia, JUNTE-SE A NÓS! Todas as causas são 
bem vindas.  
Protestar é preciso! BASTA! Basta à toda essa corrupção que vivemos no país, 
basta à essa saúde PRECÁRIA, à essa educação MEDÍOCRE! BASTA! 
BASTA À TUDO! 
PORQUE TODO PODER EMANA DO POVO! Dia 20 de Junho!  
 
PROGRAMAÇÃO: 
 
QUINTA-FEIRA: ÀS 17 HORAS É A CONCENTRAÇÃO NA PRAÇA 
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CENTRAL COM SAÍDA ÀS 17:30. DEFINIMOS O HORÁRIO ASSIM, 
PARA QUE AS PESSOAS QUE TRABALHAM, TAMBÉM POSSAM 
PARTICIPAR 

https://www.facebook.com/
events/482663448482952 22 Sim Não Bonito MS 602 

Atualização: 
 
A reunião aberta que foi convocada aqui nessa página aconteceu ontem (19/6) 
às 19h30 na Praça da Liberdade, com a presença de 15 pessoas dispostas a 
discutir diretrizes para esse movimento que nasce. 
 
MUITA ATENÇÃO: Esse não é um espaço para defender ou ir contra partidos e 
políticos específicos! Nossa luta é bem clara: pela justiça e o bem da 
coletividade, independente de quem esteja no poder. 
 
Chegamos ao consenso de que o tema mais importante a ser levado as ruas de 
Bonito no atual contexto é a SAÚDE. 
 
Reivindicamos: 
- a ampliação de médicos especialistas no quadro do Sistema Único de Saúde; e 
- qualidade e eficiência no atendimento. 
 
Nosso movimento é completamente pacífico - o ato será informado para a 
Polícia Militar, promotoria, Prefeitura Municipal e Polícia Civil via ofício que 
está em andamento.  
 
Convidamos a todos para reivindicar uma saúde de qualidade saindo às ruas 
nesse manifesto, com arte, cultura e união!  
 
A concentração será na Praça da Liberdade às 17h deste sábado (22/6)!  
 
VAMOS QUE VAMOS! #BonitoMaisBonito 
 
Ps.: mensagens de violência postadas aqui não representam o movimento e 
serão apagadas. 

https://www.facebook.com/
events/684078144942217 22 Sim Não Cuiabá MT 1151

7 

O Gigante acordou! Vem vamos pra rua por: 
 
#REDUÇÃO DA TARIFA DO TRANSPORTE MUNICIPAL E 
INTERMUNICIPAL;  
 
#PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LEI DO PASSE LIVRE! 
QUEREMOS PASSE LIVRE IRRESTRITO PARA TODOS ESTUDANTES 
SEJA ELE SECUNDARISTA, DA GRADUAÇÃO OU PÓS GRADUAÇÃO!  
 
#POR QUALIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO! MAIS FROTAS, AR 
CONDICIONADO, ESTRUTURA NOS PONTO DE ÔNIBUS E RETORNO 
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DOS COBRADORES! 
 
#MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSPORTE! CONTRA AS CONCESSÕES! 
 
#INVESTIMENTO NA SAÚDE E NA SUA INTERIORIZAÇÃO; 
 
#INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO PÚBLICA; 
 
#CONTRA A PEC 37; 
 
#CONTRA A REPRESSÃO E CRIMINALIZAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES 
SOCIAIS; 
 
- Levem seus cartazes! 

https://www.facebook.com/
events/391457934298532 20 Sim Não Rondonópoli

s MT 6813 

A ideia é partir da praça Brasil no dia 20 de junho (próxima quinta-feira) e 
descer a avenida Fernando Corrêa da Costa, em horário de rush no fim do dia 
comercial (17:00 h aproximadamente) até a avenida Lions, seguir e descer pela 
Dom Pedro. Parar na prefeitura para depois continuar pela Dom Pedro até o 
ponto de dispersão: a praça dos Carreiros. Pra angariar público, lancei a ideia de 
divulgar nas escolas, já que a juventude de Roo costuma ser bem dinâmica nesse 
sentido. O resto é boca-a-boca. Outra coisa, deve-se deixar muito claro pra 
quem vai o objetivo dessa manifestação: não se trata de uma "manifestação de 
apoio aos manifestantes de São Paulo", até mesmo porque isso não existe (a 
História diz). Rondonópolis tem seus problemas e não são mínimos. A ideia é 
usar a paralisação sincronizada de todo o Brasil pra chamar a atenção para os 
problemas de Roo e do Brasil (como a violência covarde que pode ser vista na 
polícia militar paulistana e no assassinato do Prof. João Henrique). A falta de 
estrutura da saúde pública para garantir acesso ao público de Rondonópolis, 
entre outras coisas. A questão da violência é algo que realmente me chocou e 
por isso dou tanta ênfase. Também me lançaram a ideia de chamar atenção 
contra o ódio às minorias (o que eu achei sensacional, visto que em 
Rondonópolis sofrem uma repressão tremenda) e seria bacana a gente mobilizar 
com essa galera. Pra início de conversa é isso. Lancem seus problemas, façam 
seus cartazes. Nós temos o momento e é um dos melhores. Não deixemos 
passar. 
 
Concentração: 16h 
Marcha: 17h 

https://www.facebook.com/
events/154555158064437 28 Sim Não Várzea 

Grande MT 6422 

Levar: Cartazes, megafones, máscaras! Manifestação pacífica em prol de mais 
consciência em Várzea Grande - CONTRA A CORRUPÇÃO E MÁ 
ADMINISTRAÇÃO! 
 
 
MOVIMENTO QUE NÃO SE FILIA A NENHUM PARTIDO POLÍTICO. 
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mas buscamos ter consciência política! 
 
Pautas: 
 
Passe livre já; 
Educação de Qualidade (Municipal e Estadual); 
Saúde ( atenção especial ao Pronto Socorro); 
Crítica a pavimentação ridícula de VG; 
Uma segurança pública de qualidade ( Investimento na qualificação dos 
profissionais e nas condições de trabalho); 
Saneamento Básico de qualidade; 
Incentivo à Cultura Várzea-grandense; 
Que a população seja consultada das medidas da Prefeitura - evitando os 
interesses privados; 
Fim do foro privilegiado para prefeitos; 
Fim da jornada dupla (motorista-cobrador); 
Apuração fiscal das contas dos prefeitos anteriores e punição por corrupção 
ativa e passiva; 
 
 
VÁRZEA GRANDE PRECISA DE CIDADÃOS ATUANTES. 
 
novas pautas podem ser inseridas, é um movimento aberto e para a População! 

https://www.facebook.com/
events/483558965053062 26 Sim Não Barra do 

Garças MT 3704 

Pela reforma do transporte público! 
Por esclarecimentos sobre o anel viário! 
Por uma educação pública de qualidade! 
Por melhorias na estrutura da saúde! 
Pelo fortalecimento da política ambiental! 

https://www.facebook.com/
events/393931124044109 20 Sim Não Cáceres MT 2357 

A intenção de manifestarmos pelas péssimas condições nas politicas publicas da 
cidade de Cáceres, a falta de incentivo nas diversidades culturais, na arte, na 
musica. A falta de investimento na educação, as péssimas condições nas escolas 
publicas e na própria UNEMAT. Chega dessa politica pão e circo, vamos deixar 
o comodismo um pouco, aproveitar a inspiração com a onda de protestos e 
mostrar que CÁCERES NÃO ESTÁ SURDA E MUDA, TAMBÉM ESTAMOS 
NOS DESPERTANDO. 

https://www.facebook.com/
events/497390663650161 26 Sim Não Alta Floresta MT 2296 

ACOMPANHE O NOVO MOVIMENTO:  
https://www.facebook.com/events/269066473232211/270202186451973/?notif
_t=like 
 
VAMOS MOSTRAR A NOSSA LEGIÃO GALERA! 
#VAMOSACORDARBRASIL #VEMPRARUA 
 
26/06 - VEM TODO MUNDO! 
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(GALERA MUITA ATENÇÃO! Nós somos o futuro da nação, o nosso 
movimento APENAS COMEÇOU. Nós fazemos parte uma luta nacional! Não 
podemos parar por aqui. Por isso é importante saber que a nossa luta é muito 
maior que isto! Só vamos parar quando a gente: TODOS JUNTOS podermos 
falar que não está certo o que eles fazem com o nosso, dinheiro, com a nossa 
saúde, com a nossa educação! Alta Floresta também acordou e vai ser difícil nos 
parar, até porque ninguém para uma LEGIÃO! SAIAM DA FRENTE PORQUE 
O FUTURO É NOSSO! Hoje somos só manifestantes amanhã seremos 
eleitores, fica a dica governantes! O povo não deve temer o governo, mas o 
governo sim deve temer o povo. FINALMENTE A PACIÊNCIA ACABOU! 
 
Obrigada a todos que abraçaram a causa, que enxergaram que podemos sim 
fazer a diferença, não adianta ter apenas uma ideia, é necessário fazer acontecer. 
Como já disse não vamos parar, isso aqui só começou. Lutar por direitos nunca 
foi crime, se eles não sabem o que é justiça, NÓS VAMOS MOSTRAR! Eles se 
acham donos de tudo, donos do Brasil, Estado, donos da Nação só tenho algo a 
dizer: NUNCA SERÃO! NUNCA SERÃO! 
 
21/06 - EFETUADO COM SUCESSO!) 

https://www.facebook.com/
events/460889560667499 21 Sim Não Juína MT 1636 

FAVOR LER TODA A DESCRIÇÃO! 
 
O Brasil está vivenciando uma das maiores ondas de manifestações por todo o 
país. Brasileiros fora do Brasil mostram apoio de diversas formas junto a este 
grande movimento. A nação esta cansada do descaso com a população, da 
corrupção, já não aguentamos as péssimas condições de saúde, da falta de 
segurança e os baixos investimentos na educação. 
Vamos, por meio deste manifesto, mostrar que somos tão grandes quanto as 
metrópoles! Lutaremos de forma pacífica em prol de uma educação de 
qualidade, da contratação e capacitação de profissionais da área da saúde, 
lutaremos também contra o desvio de dinheiro dentro do município, 
conservação das vias municipais e de alguma forma influenciar nossos 
deputados a votar contra a PEC 37. 
Não iremos de forma alguma perder a razão, logo, faremos um protesto pacífico 
e democrático, pois as maiores revoluções são feitas de palavras. 
Vamos às ruas, dia 21/06 às 17h, todos vestidos de branco, caminharemos pelas 
principais ruas do município, cantando e gritando e mostraremos o poder do 
povo. Não é por R$0,20, é por 500 anos! 
 
LEMBREM-SE SEMPRE: 
 
- Repudiamos qualquer ato de violência ou descriminação, logo, não 
toleraremos a incitação à mesma; 
- Não representamos nenhum partido; 
- Não serão tolerados atos que denigram ou favoreçam qualquer partido ou 
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organização política; 
- Políticos ou aliados deverão participar como civis; 
- Os manifestantes deverão optar por vestimentas na cor branca; 
- Será permitida a entrada com cartazes, apitos e caras pintadas; 
- Repudiamos qualquer ato de violência ou descriminação, logo, não 
toleraremos a incitação à mesma; 
- Os manifestantes não deverão portar nenhum tipo de arma, bem como objetos 
cortantes e/ou perfurantes, vinagre ou qualquer tipo de spray; 
- Não será permitida a destruição de bem públicos e privados ou poluição de 
vias, logo, não deve se atirar lixo no chão; 
- Pessoas residentes no centro da cidade que quiserem colaborar, retirem a senha 
da internet sem fio, pois assim poderemos realizar o upload de vídeos e fotos em 
tempo real. 
 
É nosso direito GALERA. Vamos exercer a cidadania.  
 
Art. 5º da Constituição 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e àpropriedade, nos termos 
seguintes: 
[...] 
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 
prévio aviso à autoridade competente" 

https://www.facebook.com/
events/674371669256761 20 Sim Não Barra do 

Bugres MT 1450 

O povo acordou, o povo decidiu, ou para a roubalheira ou paramos o Brasil! 
 
Esse ato acontecerá em resposta e apoio a todos os atos e manifestos que estão 
acontecendo no país. O fato de estarmos numa cidade pequena não nos restringe 
de querer ajudar e fazer parte de toda essa mudança. 
Também fazemos parte disso, também somos brasileiros, também temos pelo 
que lutar! 
 
Causas: 
- Contra a PEC 33 e 37 (http://www.anonymousbrasil.com/politica/uma-analise-
sobre-os-textos-das-pecs-33-e-37/); 
- A favor dos 10% do PIB para a Educação 
(http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/cae-aprova-pne-com-10-do-pib-
para-a-educacao/); 
- A favor dos 50% dos royalties do pré-sal 
(http://www.vermelho.org.br/noticia.php?id_noticia=214787); 
- Contra a aprovação da Cura Gay 
(http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/comissao-de-direitos-humanos-
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aprova-autorizacao-para-cura-gay.html); 
- Pela Segurança e Iluminação Pública; 
- Pela Saúde pública de qualidade; 
- Contra a corrupção e a favor da transparência política; 
- A favor do meio-passe intermunicipal do Estudante; 
- Contra a Lei do Nascituro (http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-
sul/noticia/2013/06/ato-contra-estatuto-do-nascituro-reune-manifestantes-em-
porto-alegre.html). 
 
O percurso do ato será: 
17hrs: Nos juntaremos em frente à UNEMAT; 
17:30hrs: Sairemos em caminhada até a praça da Prefeitura; 
18hrs: Esperaremos por mais pessoas para se juntar ao nosso ato; 
A partir de então, seguiremos pela Av. Castelo Branco até a praça dos bancos, 
onde pararemos um pouco e depois caminharemos até a ponte. 
 
- Às 15hrs, realizaremos a Oficina de Cartazes! Então, venha até a UNEMAT 
com qualquer material (papéis, canetas, tintas, pincéis, tudo que dê pra utilizar) 
para confeccionarmos os cartazes para nosso ato. 
 
Lembrando: Seja pacífico. 
 
Apoio: Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo | Centro Acadêmico de 
Engenharia de Produção Agroindustrial | Centro Acadêmico de Engenharia de 
Alimentos | Diretório Central de Estudantes 
 
Constituição Federal de 1988 
"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:[...] 
Inciso IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;" 

https://www.facebook.com/
events/141342189393577 20 Sim Não Alto 

Araguaia MT 981 
Vamos nos juntar com o Brasil. Venha manifestar a sua indignação com o 
governo, com as opressões e com o sistema. INTERIOR DE MATO GROSSO 
TAMBÉM FAZ PARTE DA NAÇÃO.  
O GIGANTE ACORDOU! VEM PRA RUA! 

https://www.facebook.com/
events/157849837733131 21 Sim Não Colíder MT 793 

Manifesto contra violência e a falta de segurança em nossa cidade. 
Sexta feira dia 21 de junho a partir das 17 horas, passeata saída do antigo posto 
minuano na avenida Marechal Rondon sentido praça central. 

https://www.facebook.com/
events/656278384386690 22 Não Não Trondheim Noruega 40 

Pessoal,  
 
O brasileiro finalmente resolveu levantar a bunda do sofa, sair do facebook, e ir 
pras ruas. O que comecou como um protesto pelo aumento em 20 centavos da 
passagem de onibus em Sao Paulo tomou proporcoes muito maiores, e vemos 
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manifestacoes no Brasil inteiro - e apoio aos protestos no mundo inteiro!  
 
Nao sao mais 20 centavos. Sao nossos direitos. Sao TODOS os direitos. Eh 
contra a violencia, contra a repressao, contra a corrupcao, contra o sucateamento 
e o pessimo estado de todos os servicos e infraestruturas publicas, enquanto 
gastamos 30 bilhoes de dolares com dios eventos esportivos, a Copa de 2014 e 
as Olimpiadas.  
 
O Brasil esta mudando. O brasileiro decidiu revidar. Nao queremos mais aceitar 
tudo de forma passiva, como o fizemos nas ultimas decadas. Queremos 
participar. Queremos mudanca.  
 
E a comunidade brasileira de Trondheim apoia as manifestacoes. Nos vamos 
apoiar publicamente, no Torget, no sabado. Queremos mostrar que, mesmo 
longe, a gente tambem sai pra rua.  
 
VEM, VEM PRA RUA!  
 
#ChangeBrazil #SaladUprising #oGIGANTEacordou #naosaoso20centavos 

https://www.facebook.com/
events/550748674973719 22 Não Não Auckland Nova 

Zelândia 2159 
VAMOS FAZER ESSE GRITO CHEGAR AO BRASIL! Ato de repúdio à 
violência e apoio aos manifestantes pacíficos no Brasil. Aos brasileiros e todos 
que vivem aqui na Nova Zelândia que se importam com o bem estar dos nossos 
entes queridos, amigos e desconhecidos, vamos espalhar essa mensagem. 

https://www.facebook.com/
events/134194903453455 20 Sim Não Santarém PA 4567 

Amigxs de Santarém, aí vai um recado: 
 
O BRASIL NÃO É MAIS O MESMO! 100 mil nas ruas de São Paulo, 100 mil 
no Rio de Janeiro, 50 mil em Belo Horizonte. Os protestos tomam as ruas de 
várias cidades do Brasil. Vivemos um tempo de indignação de norte a sul do 
país. A juventude dá seu recado nas ruas. Não vamos aceitar o aumento no 
preço das passagens, que só serve para engordar os lucros dos barões do 
transporte. Como sabemos, o Brasil vive hoje mais um momento único em sua 
história, e pode ser que seja o mais importante até hoje. Nas últimas semanas 
temos visto que finalmente a nossa geração, até então tida como apática, largou 
o ativismo de sofá, se levantou e tomou as ruas para protestar, levando consigo a 
internet como principal meio de divulgação dos atos, em contrapartida à mídia 
burguesa. 
 
A causa de tamanha mobilização pode até ter sido inicialmente o aumento de 
R$0,20 centavos nas passagens do transporte coletivo em São Paulo, e em 
muitas outras cidades também. Faz sentido, pois esse aumento foi a gota d’água 
que faltava para transbordar o copo da paciência do brasileiro. Quase 40% a 
mais de cédulas do nosso real girando no país, resultado inflacionário, teriam 
que refletir em algum lugar, e é lógico que foi no bolso da população, 
simplesmente o nosso dinheiro sumiu. Fruto também da crise econômica 
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europeia e que desde seu início vem chacoalhando o Brasil. 
 
Porém, após sofrer nos atos até agora realizados uma violenta repressão por 
parte da polícia a mando dos governos, o povo acordou e as mobilizações 
passaram a erguer uma bandeira muito mais gigante, os R$0,20 centavos 
subiram para os incontáveis milhões que nos são extirpados todos os anos e são 
injetados nos bolsos dos políticos corruptos, na copa do mundo de 2014, nas 
olimpíadas de 2016 e em muitos outros mega-projetos que em pouco tempo se 
tornam elefantes brancos. Milhões que são desviados da saúde, da educação, do 
saneamento básico, dos salários dos professores e trabalhadores que são 
diariamente escravizados, milhões que são desviados do seu bolso também!!! 
 
Em Santarém é óbvio que a situação não é diferente. Nós pagamos uma tarifa de 
transporte público semelhante à de grandes cidades como Belém, Natal e 
Fortaleza e sabemos muito bem da precariedade de nosso transporte público. 
Recentemente vivemos mais uma greve puxada pelo SETRANS, que utiliza 
como justificativa para o aumento do preço da passagem dos transportes 
coletivos as reivindicações salariais de seus trabalhadores. Foi aprovado pelo 
Conselho Municipal de Transportes (CMT) o aumento da tarifa de R$1,90 para 
R$2,20 e o descongelamento da meia-passagem para os estudantes, que até hoje 
custa R$0,65 e é fruto de uma luta histórica do movimento estudantil santareno. 
A decisão final cabe unicamente agora ao prefeito Alexandre Von, porém até 
agora ele ainda não se pronunciou definitivamente.  
O serviço de transporte coletivo em Santarém está a cada dia pior. Os veículos 
são velhos, sujos, sem manutenção. As linhas de ônibus são mal planejadas e 
não atendem as demandas da população. Os estudantes da UEPA e da UFOPA 
não são atendidos adequadamente pelo transporte público. 
 
Para além disso, a Universidade Federal do Oeste do Pará, recentemente 
implantada e que deveria ser a realização de um sonho da população local, 
tornou-se símbolo nacional de abandono, corrupção e descaso. E nós estudantes 
temos registrada a repressão sofrida nas inúmeras manifestações que fizemos 
por melhorias, democratização e transparência em nossa universidade. 
 
Também sabemos que o índice de criminalidade em Santarém tem aumentado, 
com registros recorrentes de assaltos, estupros e assassinatos,e não só nas 
periferias da cidade como inclusive nos arredores da universidade, o que põe em 
risco a integridade física daqueles que estudam à noite e têm que fazer a pé o 
trecho entre a saída dos campus e as paradas de ônibus. 
 
Com relação à infraestrutura, para além do transporte público, não é nem 
necessário descrevê-la aqui. Basta sair de sua casa e olhar para as ruas a cada dia 
mais esburacadas, com lixo espalhado, sem calçadas, sinalização de trânsito 
péssima, o próprio trânsito a cada dia pior, iluminação pública escassa, hospitais 
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e postos de saúde diariamente lotados, e mais um looongo etc. Essas imagens 
falam por si só. 
 
A famosa Vila de Alter-do-Chão, principal ponto turístico de nossa região, 
também sofre com o abandono e descaso do Poder Público, as mudanças 
negativas em sua natureza já podem ser visivelmente percebidas e, como se não 
bastasse, ainda vivemos com o fantasma do Complexo Hidroelétrico do Tapajós 
que pode arruinar de vez esse tesouro que nos pertence. 
 
Há muito mais que dizer e acrescentar, o que seria impossível aqui, pois os 
problemas surgem todos os dias e é necessário que TODOS os tornem públicos 
para que possam ser conhecidos e a partir daí seja iniciada a luta por melhorias e 
soluções. Acreditamos que já está bem claro aqui que a luta não é só por R$0,20 
centavos. A nossa luta em Santarém não será só contra o anunciado aumento da 
passagem de nossos ônibus. 
 
A luta já está travada a nível nacional e nós aqui temos mais do que o dever de 
engrossá-la, e ela é por nossos direitos garantidos constitucionalmente, por 
democracia e pela liberdade de protestar! 
 
Dessa forma, será realizado no DIA 20 DE JUNHO (próxima quinta-feira) uma 
grande manifestação, para nos unificarmos com as diversas lutas que estão 
sendo travadas em todo o Brasil, lutas que são de todos, dos militantes 
partidários, dos anarquistas, dos punks, do movimento estudantil, dos pacifistas, 
dos trabalhadores, do povo, dos artistas, enfim, cada um se colocando da sua 
maneira, através da diversidade, UNIDOS, pra lutar por nossa pauta local e ao 
mesmo tempo estarmos conectados com o resto do Brasil e ajudarmos essa luta 
que CRESCE A CADA A DIA a resistir à repressão daquele que é nosso 
ÚNICO inimigo: O ESTADO EXPLORADOR e OPRESSOR! 
 
 
 
Diante de tudo isso, é simples concluir que o que há de tão ameaçador nestes 
R$0,20 centavos, a ponto de fazer com que governos da dita “democracia” em 
que vivemos protagonizem cenas da ditadura, é talvez algo que muitos 
acreditavam estar morto por aqui: sonhos. E porque sei que Santarém está cheia 
de jovens sonhadores assim como eu sou, e que querem um poder popular, 
querem um governo baseado na democracia participativa e com protagonismo 
dos trabalhadores, deixo aqui meu convite para todos vocês, VAMOS PARA 
AS RUAS NO DIA 20??? EU VOU! 
 
QUANDO? DIA 20 DE JUNHO (QUINTA-FEIRA). 
QUE HORAS? ÀS 17HORAS. 
ONDE? NA PRAÇA DE SÃO SEBASTIÃO. 
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Contatos: (93) 91623753; (93) 9174-4744; (93) 9214-0262, (93) 9185-7144 
 
 
.......::::::BEM-VINDA PRIMAVERA!!!::::::....... Nenhum aumento na 
passagem de ônibus de Santarém! 

https://www.facebook.com/
events/503572919710036 20 Sim Não Paragominas PA 1844 Eu não me conformo com a política do pão e circo, e vc? 

https://www.facebook.com/
events/409783819137155 13 Sim Não Santarém PA 780 

TODOS ÀS RUAS NO DIA 13 DE JUNHO!  
Nenhum aumento na passagem de ônibus de Santarém! 
 
Nas últimas semanas várias cidades brasileiras foram tomadas por massivas 
manifestações da juventude contra os aumentos das tarifas de ônibus. A lógica 
dos governos é sempre a mesma: empurrar para o bolso da população o ônus da 
inflação e da crise econômica que começa a provocar fortes impactos no Brasil. 
Assim, são garantidos os lucros exorbitantes dos empresários do transporte 
coletivo, tornando mais caro o custo de vida das cidades. 
 
Em Santarém, o Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo (SETRANS) 
vem pressionando a Prefeitura pelo aumento da tarifa integral e pelo 
descongelamento da meia-passagem dos estudantes. Como de costume, o 
SETRANS utilizou as a greve e as reivindicações salariais dos rodoviários como 
justificativa para o reajuste do preço da passagem nos coletivos.  
 
No final de abril, em reunião às escondidas e sem a participação da sociedade 
civil organizada, o Conselho Municipal de Transportes (CMT) aprovou o 
aumento da tarifa de R$ 1,90 para R$ 2,20 e o descongelamento da meia-
passagem estudantil. Agora, a decisão está nas mãos do prefeito Alexandre Von 
(PSDB), que vem negociando com os empresários, condicionando o reajuste à 
modernização da frota de ônibus e ao pagamento de dívidas tributárias das 
empresas com a prefeitura. No entanto, a História de Santarém mostra que os 
aumentos nunca são acompanhados de uma melhoria real no serviço. Pelo 
contrário: a população paga cada vez mais caro por um transporte precário e 
ineficiente.  
 
Por outro lado, Alexandre Von ainda não se pronunciou sobre o pleito dos 
empresários de descongelamento da passagem estudantil, que custa atualmente 
R$ 0,65, fruto de uma luta história do movimento estudantil. Vários vereadores 
da base aliada do prefeito já se mostraram favoráveis ao descongelamento, 
inclusive o presidente da Câmara, o que mostra uma tendência do governo 
municipal de retroceder nessa conquista histórica dos estudantes santarenos. 
 
Por tudo isso, é preciso ir às ruas dizer NÃO ao aumento da passagem de 
ônibus. Santarém deve ser parte do processo nacional de luta que abrange 
inúmeras cidades. Primeiro em Porto Alegre, depois em Goiânia, o movimento 
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de milhares de jovens conseguiu derrubar o aumento da tarifa! Esses são 
exemplos que têm inspirado a juventude de norte a sul do Brasil para fazer o 
mesmo em suas cidades.  
 
Dessa forma, vamos realizar no DIA 13 DE JUNHO (QUINTA-FEIRA) um 
ATO NACIONAL CONTRA O AUMENTO, para conectar e unificar as 
diversas lutas que se travam em todas as regiões do Brasil, do frio de Porto 
Alegre ao calor de Natal.  
 
Convocamos os estudantes e a população de modo geral a tomar as ruas de 
Santarém neste dia 13. Vamos nos concentrar a partir das 8 horas da manhã no 
Parque da Cidade e, de lá, marchar até a Prefeitura para dar o nosso recado ao 
prefeito Alexandre Von: não vamos aceitar nenhum aumento na passagem!  
 
ATO CONTRA O AUMENTO DA PASSAGEM EM SANTARÉM! 
QUANDO? DIA 13 DE JUNHO (quinta-feira), às 8 horas da manhã. 
ONDE? No PARQUE DA CIDADE. E de lá, rumo à Prefeitura. 
Contatos: (93) 9174-4744; (93) 9214-0262. 

https://www.facebook.com/
events/139133322953811 26 Sim Não Jacundá PA 311 

O pessoal do perfil "Filhos de Jacundá" deu inicio a um grande protesto po 
melhorias... 
Vamos todos para rua GRITAR, por mais EDUCAÇÃO, SAÚDE, ESPORTE, 
SANEAMENTO BÁSICO E CULTURA. 
Vista sua camisa branca e venha protestar. 
No dia 26/06/2013. Reuniremos na rodoviária a partir das 16h30. 
 
FILHOS DE JACUNDÁ, A Face Oculta De Jacundá e #Surreal lutando em pro 
do mesmo objetivo. 

https://www.facebook.com/
events/189738544519273 20 Sim Não Campina 

Grande PB 1719
6 

Vamos nos concentrar na praça da bandeira e marchar em protesto ao aumento 
exorbitante das tarifas de transporte público e a falta de infra-estrutura do 
mesmo! Vamos parar as ruas sim, mas de forma pacífica! Vistam suas camisas 
brancas, peguem seus cartazes e suas flores e vamos lutar pelos nossos direitos!  
 
De início: 
 
- Reivindicações do movimento: 
a) Passe Livre; 
b) Redução da Tarifa (após o protesto será discutido o percentual); 
c) Reformulação do Sistema de Transporte Público; 
d) Contra a Privatização dos Serviços Públicos; e 
e) Solidariedade às demais cidades e posicionamento contra a repressão, prisão 
e abuso de manifestantes. 
 
- Trajeto: 
Pça. da Bandeira > Floriano Peixoto > LADO da Integração > Câmara 
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Municipal > R. Dr. João Moura > Açude Velho (perto do Hiper). 
 
Outras bandeiras e defesas serão tiradas no coletivo logo mais. 

https://www.facebook.com/
events/474738175942565 20 Sim Não Monteiro PB 601 

CONCENTRAÇÃO NA FRENTE DO POSTO W3 ATÉ A PRAÇA PARQUE 
DAS ÁGUAS #CONTRA A CORRUPCAO E A FAVOR DE SAUDE E 
EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS. 

https://www.facebook.com/
events/385779028192808 20 Sim Não Cajazeiras PB 544 

A história do Brasil traz marcas de um passado de LUTAS e CONQUISTAS 
realizadas pelo povo. E uma grande massa dos brasileiro começa a acordar para 
várias questões de interesse público. 
 
Nesta quinta-feira (20/06/2013) Cajazeiras - PB sairá as ruas em Ato de 
Protesto. O Grito ecoará: 
 
* Reivindicação de Trasporte Público (Mobilidade urbana); 
* Apelo a Imparcialidade da Mídia; 
* Um Basta a Opressão junto aos manifestantes de rua; 
 
Venha fazer parte da História do País. 
 
É o Brasil mudado o Status de "Deitado Eternamente em Berço Esplêndido" 
para "Verás que um Filho Teu Não Foge a Luta". 
 
TENTEM MOBILIZAR O MAIOR NÚMERO DE PESSOAS POSSÍVEIS!  
 
ENTÃO: 
 
"Vem, vamos embora que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera 
acontecer..." 
 
Cidade: Cajazeiras - PB 
Local de Saída do Ato: Praça das Oiticicas 
Hora: 16:00 h 
Cora da Camisa: PRETA 
 
LEMBRAR:  
 
* Movimento Totalmente Pacífico e Apartidário. 
* É primordial o uso da EDUCAÇÃO. (Não usar de palavrões, nem invadir 
quaisquer que sejam os locais, nem mesmo para passar sua mensagem. 
 
Quarta-Feira (Hoje) (19/06) a partir das 16:30 vamos nos reunir no Leblon para 
confeccionarmos os cartazes, quem puder comparecer será super bem vindo, e 
tragam seus materiais. (Papel, Tinta) 
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#VemPraRuaCajazeiras 

https://www.facebook.com/
events/211334359014651 20 Sim Não Cabedelo PB 487 

QUALQUER FORMA DE VIOLÊNCIA ESTÁ FORA DOS NOSSOS 
PRECEITOS. 
 
LEIAM O TÓPICO FIXO ABAIXO, AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES 
ESTÃO LÁ. 
 
O LOCAL DO MANIFESTO SERÁ EM FRENTE A CÂMARA MUNICIPAL 
DA CIDADE, VAMOS LEVAR NOSSAS REIVINDICAÇÕES CONTA OS 
AUMENTOS ABUSIVOS E A FALTA DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS ... 
 
SE TRATA DE UM PROTESTO PACÍFICO EM PROL DOS NOSSOS 
DIREITOS,POR FAVOR,PARTICIPE APENAS SE DESEJAR O MESMO! 
 
 
Somos contra os abusos que a empresa de ônibus a Reunidas vem fazendo 
durante anos na cidade de Cabedelo, CHEGA ! 
vamos mostrar que o povo tem o poder , vamos reivindicar nossos direitos e 
cobrar providencias urgente !!! 

https://www.facebook.com/
events/152480961605858 22 Sim Não Santa Rita PB 2096 

Galera o convite de hoje não é de balada, o chamamento é para que todas e 
todos venham para as ruas de nossa cidade com o objetivo de reivindicar nossos 
direitos que não estão sendo garantidos e principalmente acompanhando as 
mobilizações de todo o Brasil, ir para a rua, para somar com o movimento que 
está parando todo o país. 
 
Se você também acha que nossa cidade precisa acordar, que precisamos nos 
organizar por um coletivo que não é bem representado e por condições melhores 
de vida. 
 
VEM PRA LUTA VEM QUE A LUTA CRESCE! 
 
Nossa Mobilização: "TRANSPORTE PÚBLICO E AS EXPRESSÕES DA 
QUESTÃO SOCIAL NA CIDADE DE SANTA RITA" 
Será quando? 22/06 (Sábado) 
Onde? Concentração na Estação Ferroviária de Santa Rita, as 08h da manhã 
 
CARTA MANIFESTO 
PASSE LIVRE SANTA RITA – PB 
 
Atualmente eclodem nas grandes cidades brasileiras levantes de cunho social. 
Pessoas nas ruas, gritos de revoltas, indignação, mobilização; esse é o cenário 
do País, rosto dos brasileiros que engrossam as fileiras na luta por direitos, 
respeito e dignidade. Enquanto, a população brasileira das grandes cidades saem 
às ruas com um grito uníssono de revolta, em Santa Rita esse grito vem ecoando 
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há mais de uma década. A luta que começou nas ruas há pouco mais de 10 anos, 
contra o descaso do transporte público e direitos de mobilidade para o povo 
santarritense, se arrasta por igual período no judiciário. Sobre o poste da luta por 
melhoria do transporte público, erguem-se outras bandeiras, tais como; melhoria 
da infraestrutura, educação, segurança, emprego, saúde, lazer dentre outras 
expressões da questão social que emergem na cidade. Nesse ato cada cidadão 
santarritense se reconhece, enxerga suas dores, contempla sua ânsia. 
Vivenciamos uma situação de descaso por parte das empresas responsáveis 
pelos transportes públicos e nossos representantes políticos, adotando o costume 
de aumento anual do preço da tarifa sem consultar a sociedade e não 
percebemos nenhuma explicação para o valor de R$ 2,80, visto que o transporte 
público de Santa Rita não atende as necessidades reais da população. 
Compreendendo as necessidades da nossa população de mais de 120.000 
pessoas, vamos nos mobilizar no dia 22 de junho (sábado), será o nosso 
primeiro ato referente ao Movimento Passe Livre em Santa Rita-PB, em apoio 
as outras cidades do nosso país que apresentam as mesmas problemáticas e vem 
sendo esmagadas pelos poderes e acompanhamos a criminalização dos 
militantes e dos protestos pelo governo e aliado a manipulação midiática. 
Nesse sentido, compete-nos destacar que nossa luta não é contra a polícia, pois, 
entendemos que esta também é vítima do próprio autoritarismo do Estado, nem 
tampouco a favor ou contra partido de oposição ou situação. Assim, 
realizaremos uma mobilização PACÍFICA, INDEPENDENTE E 
APARTIDÁRIA, contamos com o apoio de toda população que vamos está 
representando nas ruas e que sofrem diariamente com esses descasos, a 
participação de vocês será de extrema importância. 
A concentração será na Estação Ferroviária às 08h, seguindo o trajeto até a 
Praça Getúlio Vargas, onde faremos uma homenagem aos 10 anos de luta pelo 
transporte público, coragem e ousadia de quem esteve sempre à frente dessas 
iniciativas, terminaremos na Rodoviária Santa Rita. Durante todo o percurso 
estaremos cantando, fazendo batucadas, palavras de ordem e muito barulho, 
tragam cartazes, faixas, tambores, panelas, apitos e alegria. 
Não precisamos acordar, pois sempre estivemos nas ruas e na militância, então 
venham: estudantes, trabalhadoras e trabalhadores, famílias, todo o povo 
santarritense, juntos podemos mudar a realidade caótica da cidade! Na luta pela 
redução da passagem, acessibilidade, aumento e qualidade na frota, integração, 
PASSE LIVRE, ônibus para @s estudantes universitári@s, fim da dupla função 
do motorista-cobrador e valorização dos profissionais das empresas, fim do 
MONOPÓLIO, rever os processos contra a empresa e exigir uma planilha com a 
transparência das empresas. Por que pagar tão caro por um serviço de péssima 
qualidade? Vamos dizer: BASTA! 
VEM PRA LUTA VEM, QUE A LUTA CRESCE! 
Organização #Vem Pra Rua “Santa Rita-PB 

https://www.facebook.com/
events/135552836650117 20 Sim Não Sousa PB 2458 Em apoio às manifestações que estão ocorrendo pelo Brasil afora e, 

principalmente, em apoio ao povo brasileiro como um todo, nós participantes 
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deste evento queremos nos manifestar em favor da mudança do Brasil, em favor 
de mudanças na saúde, educação e segurança! 
Este evento é, acima de tudo, regido e organizado somente por pessoas que 
estão aqui para lutar em favor dos seus direitos, sem envolvimento em qualquer 
partido ou organização política. 
A reunião para definirmos detalhes sobre a manifestação ocorrerá no dia 18/06 
(amanhã) ao lado do Centro Cultural Banco do Nordeste (Calçadão Mundinho 
Teodoro). A data para a manifestação será dia 20/06,concentração na Praça da 
Estação, as 17 horas, saída as 18 h passando pelo centro com destino final a 
Praça da Igreja Matriz. 
É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA A PARTICIPAÇÃO DE TODOS! 
#OGiganteAcordou #VerásQueUmFilhoTeuNãoFogeALuta #VemPraRua 

https://www.facebook.com/
events/495233820550221 22 Sim Não Caruaru PE 1228

0 

O movimento "Não é só pelos centavos" é uma iniciativa do povo que vê a 
necessidade de ter sua voz ouvida pelos serviços públicos que o gerem, uma vez 
que estes mesmos encontram-se defazados e com condutas impróprias para os 
cargos aos quais foram-lhes atribuidos. Temos uma cerne apartidária, porém 
com intuito de unir a todos, de organizações, de grupos, de sincatos e partidos, 
para que todos possam ecoar a uma só voz, como CIDADÃOS. 
 
 
Infelizmente, esse evento, por não ter sido observada a data de sua finalização, 
acabou fechando, então se você achou essa página sem muita discursão, isso 
aconteceu porque o movimento migrou para a página: 
 
https://www.facebook.com/events/166479533531352/ 
 
Onde lá, teremos reinvidicações de novas pautas e novas datas marcadas para 
futuros eventos, uma vez que desta página, muitas atualizações não serão mais 
visíveis em sua timeline. 
 
Bom dia a todos e esperamos nova mobilização nos próximos manifestos contra 
o desrespeito do povo exercido pelo Poder Público. 

https://www.facebook.com/
events/435796309850832 22 Sim Não 

Cabo de 
Santo 

Agostinho 
PE 2446 

Galera, contamos com a presença de vocês sábado a partir das 15 hrs na PE-60 
em frente a praça 09 de julho ajudando a mudar o futuro não só de nossa cidade 
como de nosso país. Sabemos que estão sendo gastos bilhões de reais para 
contrucão de estádios para a Copa em 2014, dinheiro esse que saiu de nossos 
bolsos na forma de impostos absurdos. Não é apenas R$ 0,20 de aumento de 
passagem, é por todos esses anos de roubalheira, corrupcão, falha no ensino, 
saúde e seguranca , poderia passar o dia todo aqui falando sobre isso... 
Contamos com a presenca dos jovens do cabo para juntos, marcarmos o ano de 
2013. 
Depois de tantos anos, as palavras de Renato Russo fazem completo sentido. 
Talvez a gente tenha se esquecido daquilo que tentavas pregar o tempo inteiro 
(talvez por medo dos "donos do mundo" ou por não sabermos da nossa própria 
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capacidade), mas hoje, em pleno 2013, o BRASIL pode esbravejar mais uma 
vez que: "SOMOS OS FILHOS DA REVOLUÇÃO!!" 
#VemPraRuaBrasil #VerásQueUmFilhoTeuNãoFogeALuta o/ 

https://www.facebook.com/
events/633454873351193 20 Sim Não Arcoverde PE 2086 

Chegou a vez de Arcoverde, vamos pra rua reivindicar nossos direitos, nossa 
saúde pública que está a míngua, transporte público decadente, concursos 
públicos que não temos, desvio de verba publica, reformas de prédios públicos 
que continuam sem funcionamento. Reage ARCOVERDE! 
- ESTUDEM seus direitos e deveres para se defenderem corretamente perante 
qualquer abordagem policial; 
- Pensemos e socializemos frases impactantes para cartazes ); 
- Quem tiver contato e tempo, articulem centros acadêmicos, escolas, servidores 
públicos... QUANTO MAIS GENTE, MAIS FORTE SEREMOS; 
- Quem tiver acesso, contatem rádios, blogs, tv...; 
- Se alguém tiver acesso ou dispuser de auto-falantes/monofone levem, POR 
FAVOR!!; 
 
LEMBREM-SE que o protesto é PACÍFICO! Ou seja, NADA de levar 
instrumentos que possam ser considerados armas ou de risco/perigo (vocês 
sabem que qualquer coisinha já é o suficiente para uma "coisona"). 
 
QUANTO AO MATERIAL, LEVEM: 
- Apitos; 
- Tinta guache para nos pintarmos; 
- Cartazes; 
- Bandeira do Brasil; 

https://www.facebook.com/
events/617491728270553 26 Sim Não Vitória de 

Santo Antão PE 2046 

dia 10/07/2013 as 14h, reunião na PMV..  
 
para cobrança de nossa pauta. 
 
Contamos com a presença de todos. 

https://www.facebook.com/
events/646966792009641 21 Sim Não Petrolândia PE 857 

Vamos as ruas mostrar que a cidade é do povo, vamos cobrar nossos direitos, 
usar nossa liberdade de expressão, fiscalizar, questionar. Levem cartazes com 
frases demonstrando sua indignação, cobrando, demonstrando sua opinião. Sem 
atos de vandalismo mostrando que a educação prevalece! Faça parte dessa 
historia, abrace esta causa!  
ATENÇÃO PETROLÂNDIA!! HORÁRIO E LOCAL DEFINIDOS: SEXTA-
FEIRA (21) ÀS 9H DA MANHÃ. SAINDO DO MERCADO PÚBLICO, 
PASSANDO PELA RUA: MANUEL RODRIGUES DE ALMEIDA(RUA DA 
DELEGACIA), PEGANDO A RUA: CLODOALDO BEZERRA(RUA DO 
SUPERMERCADO) E RETORNANDO AO MERCADO PÚBLICO. 
PETROLÂNDIA NÃO É PLAYGROUND PARA " POLÍTICOS" 
BRINCAREM! 
#VempraruaPetrolandia #PetrolandiaAcordou #PetrolandiaVaiAsRuas 
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https://www.facebook.com/
events/477417965682107 20 Sim Não Araripina PE 646 

#AcordaAraripina #vemPraRua 
 
Nesta Quinta- feira grande concentração popular em marcha pacifica pelas 
principais ruas de Araripina reivindicando alguns direitos da nossa juventude e 
do nosso povo!! 
 
08h30min em frente a Igreja Matriz - 
 
Concentração de mobilização - 
 
Nossas reivindicações, Eu quero!! 
 
-Campus da UPE em Araripina 
-Quero ÁGUA nas torneiras  
-Quero VALORIZAÇÃO para o servidor 
-Centro CULTURAL 
-Apoio lutas em todo BRASIL 
 
 
Tenho motivo de mobilizar - vem você também, então vem com agente!! 

https://www.facebook.com/
events/265844996889129 22 Sim Não Lajedo PE 629 

Iremos protestar contra toda essa corrupção Sábado ( 22 ). Vamos nos encontrar 
em Frente a Igreja do Socorro. Façam seus cartazes e venham participar com a 
gente!  
E não esqueçam que não estamos fazendo isso por " 0,20 "  
Estamos protestando sobre toda essa corrupção, toda essa roubalheira que tanto 
aflige nosso povo Brasileiro, queremos educação, saúde e segurança, afinal tudo 
isso é mais importante do que 11 Jogadores chutando uma bola, enquanto o 
governo coloca a mão no nosso bolso.  
Todo o Brasil está protestando, e a gente não vai ficar de fora ;) 
 
- Pensemos e socializemos frases impactantes para cartazes  
- Quem tiver contato e tempo, articulem centros acadêmicos, escolas, servidores 
públicos... QUANTO MAIS GENTE, MAIS FORTE SEREMOS; 
- Quem tiver acesso, contatem rádios, blogs, tv...; 
 
 
LEMBREM-SE que o protesto é PACÍFICO! Ou seja, NADA de levar 
instrumentos que possam ser considerados armas ou de risco/perigo (vocês 
sabem que qualquer coisinha já é o suficiente para uma "coisona"). 
 
QUANTO AO MATERIAL, LEVEM: 
- Apitos; 
- Tinta guache para nos pintarmos; 
- Narizes de palhaço; 
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- Cartazes; 
- Bandeira do Brasil; 
 
AS CAUSAS SÃO VÁRIAS: 
A nível nacional: 
 
- Saúde/Hospital 
- Escola/Educação 
- Liberdade de Expressão 
- Justiça igualitária 
- Violência 
- Fome 
 
O percusso ainda vai ser decidido 

https://www.facebook.com/
events/458442387580583 30 Sim Não Afogados da 

Ingazeira PE 549 
Nosso Manifesto será pacífico, não aceitaremos bagunça, violência, qualquer 
ato de desrespeito. Leia, se informe e compartilhe como ser um agente da Paz, 
mas de Luta... Abaixo 

https://www.facebook.com/
events/408838785896276 18 Não Não Lima Peru 132 

Depois dessa barbaridade que tá acontecendo no nosso país, veio o sentimento 
de impotência de não poder fazer nada pelos nossos. Mas sim, podemos. 
Como outros países já fizeram, podemos nós também, aqui no Peru, tentar 
mostrar que o que mostra a mídia é mentira pura. Que os manifestantes não são 
hostis e que a polícia está abusando do poder, como sempre, de forma 
desumana.  
Antes de tudo, temos lembrar que esse não é o nosso país e que os peruanos não 
têm nada a ver com toda essa barbárie que está passando no Brasil, então, 
pacificamente, pensamos em levar alguns cartazes pra frente da embaixada 
brasileira e chamar um pouco de atenção para poder mostrar o que deveria ter 
sido notícia desde sempre. 
se alguém tem algum amigo advogado que possa ajudar para que não ocorra 
nada extraordinário além da pacífica manifestação, por favor, se ponha e ajude.  
Juntos podemos ajudar! Mas lembre-se que estar juntos por facebook apenas 
não ajuda muito, temos que ir fisicamente, é a vida dos nossos que está em jogo, 
eles estão lá, levando balaço na cara e perdendo visão, estar aqui e levantar uns 
cartazes não é nada perto disso, vamos! 
 
 
NÓS, QUE ESTAMOS LONGE, VAMOS FICAR DE BRAÇOS 
CRUZADOS? 
Vamos pedir pelo fim do abuso de poder da policia, pelo fim das ordens 
ridículas e corruptas dos nossos políticos de merda? 
 
TEMOS DIREITO A PROTESTAR! Parece PIADA tudo que está acontecendo. 
É ridículo ver tudo isso acontecer e não poder controlar! 
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Façam seus cartazes, vamos pra frente da embaixada Brasileira pedir pelo fim 
dessa policia ANIMALESCA e PAU MANDADA que temos no Brasil. 
Vamos mostrar que SIM podemos protestar! QUE NAO SOMOS PASSIVOS A 
TODA ESSA BRUTALIDADE E REPRESSÃO! 
 
Ato: Terça feira, 18 de junho às 19h em frente à embaixada do Brasil 

https://www.facebook.com/
events/591740457525369 20 Sim Não Parnaíba PI 2023 

Todos nós, como brasileiros, queremos um país do qual possamos ter orgulho 
não só pelos belos recursos naturais, mas também porque podemos ser cidadãos 
não só em deveres mas também em direitos. E não direitos a misérias, mas 
direitos à dignidade que merecemos com o nosso esforço. 
 
Chega de sermos estuprados pelo governo. Queremos uma educação melhor, 
uma saúde melhor, um transporte melhor, um país melhor! 
 
Vamos às ruas, unir nossos gritos ao de toda a população brasileira e lutar pela 
nossa pátria amada! 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
- Este é um movimento APARTIDÁRIO. Não aceitemos defesa/apoio de algum 
partido, pois sempre há segundas intenções nisso (tirar um e colocar outro). 
- NÃO levar consigo armas ou objetos que possam ser considerados como tais. 
Este é um movimento pacífico. 

https://www.facebook.com/
events/153690324814925 22 Sim Não Cascavel PR 2273

8 

Quem é de luta vem pra este evento aqui: 
 
https://www.facebook.com/events/208299175986121/?notif_t=plan_user_joined 
 
Pautas de manifestações futuras: 
 
1 - dia 24/06 (segunda) 
Onde: Câmara de Vereadores 
Horário: começa as 9h mas é bom chegar as 8 para pegar lugar 
Assunto: Contra aumento de salários para cargos de confiança (para 12 mil) e 
nomeação de 265 cargos 
 
 
2 - dia 03/07 (quarta) 
Onde: Secretaria de Saúde, na av Brasil com Pio XII 
Horário: 18h 
 
Assunto: contra falta de funcionários, filas e tempos absurdos de espera! 
 
SE VOCÊ QUER participar mais efetivamente de discussões a ações: 

https://www.facebook.com/
events/656818594332235 27 Sim Não São José dos 

Pinhais PR 8001 TEREMOS UM ABAIXO ASSINADO PARA REIVINDICAR A PAUTA ! 
PRECISAMOS DE VOCÊS ! 
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- 
---------------------------------------------------------------------------- 
3ª Manifestação em São José dos Pinhais 
 
Pauta da Manifestação do dia 06-07 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Manifestação pacifica e democrática que terá como objetivo protestar contra: 
 
 
A NÍVEL LOCAL: 
 
* Integração URGENTE dos terminais de SJP. 
 
* Melhorias no sistema de saúde (Fiscalização quanto a jornada de trabalho dos 
médicos, recebemos denúncias de médicos que marcam o cartão ponto e não 
trabaham). 
 
* Mais linhas de transporte público na área rural e urbana. 
 
* Melhorias no sistema de educação da cidade. 
 
* Mais Creches. 
 
 
A NÍVEL NACIONAL: 
 
* Criação URGENTE de lei onde Corrupção será crime HEDIONDO. 
 
* Expor a indignação quanto a situação de corrupção atual do Brasil também em 
SJP. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Data: 
- 06/07/2013 Sabádo as 15:00 horas  
 
Local: 
- Praça Getúlio Vargas - Rua XV de Novembro em São José dos Pinhais (Praça 
da caixa d'água, antigo terminal central). 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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Caminho a ser percorrido: 
 
- Vamos caminhar pela cidade fechando ruas para ganharmos notoriedade, 
porém de forma organizada, estamos em um grupo maior de pessoas que irão se 
identificar pra sanar todas as duvidas. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Notas: 
NOSSOS LIDERES VÃO SE IDENTIFICAR COMO ANONIMOS E 
SEGUIRÃO A PAUTA DA ORGANIZAÇÃO ! 
#VEMPRARUA 

https://www.facebook.com/
events/401330273319934 22 Sim Não Pato Branco PR 7083 

Manifestação em Pato Branco para mostrar que nós também nos importamos 
com o país onde vivemos, e que não estamos satisfeitos com as condições aqui 
existentes. 
 
A manifestação será pacífica com ponto de encontro na Praça Getúlio Vargas 
(https://plus.google.com/115474172340790328703/about?gl=br&hl=pt-BR). 
 
PEC 37, copa do mundo, aumento de valor em serviços que são de má 
qualidade, são apenas detalhes entre problemas muito maiores no país como a 
corrupção que temos de enfrentar cada dia faça algo além de assistir, chame 
seus amigos, vamos mostrar que juntos temos poder de fazer diferença! 

https://www.facebook.com/
events/485947231481390 17 Sim Não Ponta 

Grossa PR 6847 

Segunda vai acontecer nova manifestação em São Paulo, vamos nos unir? 
Podemos nos encontrar na IGREJA DOS POLACOS,PASSAR PELA 
AVENIDA, PARAR EM FRENTE AO TERMINAL, com cartazes em apoio 
aos manifestantes, cartazes que demonstrem que estamos cansados de toda essa 
zona, é chegada a hora de abandonar o facebook, vamos chamar a imprensa, 
vamos lutar!!!!!!!!! BRASIL ESTAMOS DE OLHO, NÃO VAMOS MAIS 
PERMITIR QUE O GOVERNO NOS FAÇA DE OTÁRIOS. QUEREMOS 
MENOS IMPOSTOS, MAIS DIGNIDADE AOS PROFESSORES, UM 
TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE, UMA SAÚDE PÚBLICA 
DECENTE, NÓS SOMOS MUITOS E SE PRECISO FOR, VAMOS PARAR 
O BRASIL. 
-NÃO VAMOS REPRESENTAR PARTIDO NENHUM, NOSSO PARTIDO É 
O POVO 
-NÃO VAMOS APOIAR QUALQUER VANDALISMO E AGRESSÃO 
-SE A POLICIA VIR PRA CIMA NÃO VAI SER EM RESPOSTA AO 
NOSSO COMPORTAMENTO 
-VAMOS LUTAR VAMOS PRA RUA, NÃO SOMOS BADERNEIROS 
SOMOS PESSOAS -QUE QUEREM SER OUVIDAS. 
-VAMOS FAZER CARTAZES COM TODAS AS NOSSAS INDIGNAÇÕES 
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https://www.facebook.com/
events/276588215817846 21 Sim Não Litoral do 

Paraná PR 6043 

Seguindo o exemplo de várias cidades do Brasil, que se mobilizaram contra a 
exploração que as empresas do transporte público aplicam aos trabalhadores e 
estudantes, o litoral do Paraná também vai parar!  
CONTRA A EXPLORAÇÃO DOS TRABALHADORES E ESTUDANTES! 
CONTRA A CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS!  
PELA REDUÇÃO IMEDIATA DAS TARIFAS DO TRANSPORTE 
COLETIVO MUNICIPAIS E INTER MUNICIPAIS!!!! 

https://www.facebook.com/
events/542759505770879 22 Sim Não Apucarana PR 5555 

ESTA É UMA MANIFESTAÇÃO PACÍFICA 
 
E PARA AQUELES QUE AINDA OS ENXERGARAM OS MOTIVOS DA 
MANIFESTAÇÃO, AQUI ESTÃO 05 DELES: 
 
*REPROVAÇÃO DA PEC 37 E PEC 33 
*MELHORIA NA SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA 
*FICHA LIMPA 
*TRANSPORTE PÚBLICO 
*NÃO AOS IMPOSTOS E GASTOS ABSURDOS. 
 
Chegou a nossa vez, Apucarana. Não é porque a cidade é pequena que não 
temos voz, que não temos pessoas que lutam por uma vida digna e por um 
Brasil melhor dia após dia. Somos negligenciados todos os dias, na saúde, na 
educação, na segurança... Pagamos trilhões de impostos para sustentar a inércia 
popular, bancar políticos corruptos e bandidos. Somos massacrados pelo 
descaso do governo para com a sociedade. Teoricamente temos o poder em 
mãos, para ter na prática temos que votar consciente, não vamos repetir o erro 
no ano que vem! E enquanto não chega as eleições, manifestem! Se somos o 
país do futebol, nada mais justo que uma Revolução na Copa. Vai Brasil!  
Sobre o que reclamar? 
Do superfaturamento das câmeras de segurança que não funcionam. 
Da repressão e do abuso policial. 
Do descaso com os patrimônios públicos, como por exemplo, a praça 28 de 
Janeiro. 
Da INSEGURANÇA. 
Das ruas cheias de buracos e daquelas que nem sequer são asfaltadas. 
Da falta de lazer. 
Reivindicar a revitalização do Lago Jaboti, Parque das Aves e Raposa. 
- Por Beatriz Ribeiro 
 
Não são R$0,20. São inúmeras atrocidades que estão acontecendo pelo país. Foi 
a gota d'água. O movimento está cada vez maior e mais forte! Enquanto a 
polícia reage de forma absurda, nós mostramos que conseguimos o que 
queremos por meio da paz. As forças das nossas vozes ecoarão pelo Brasil nesta 
segunda-feira. 
Eles querem nos calar, nos separar, nos enfraquecer. Mas nós não deixaremos! 
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Ninguém vai nos deter em nosso direito de nos manifestar! 
Ai você apucaranense, que está cansado de ficar em casa sem tomar atitudes. 
Saia conosco, sem quebra-quebra, sem loucura. Apenas reivindicarmos um 
direito de todos. Somos brasileiros unidos lutando lado a lado por um ideal em 
comum. Cadê a melhoria destas carroças que chamam de transporte público em 
nossa cidade? E esses políticos que ao invés de propor mudanças na qualidade 
de vida e na educação do país, acabam mostrando propostas ridículas como o a 
PEC99/2011, ao PEC37 ? Então bora ajudar o próximo chegou a nossa vez de 
entrar nessa briga. Somos todos brasileiros. Um povo unido jamais será 
vencido! 
 
Levem suas faixas, pintem a cara e vamos pra rua lutar por algo a mais em 
nosso país. 
- Texto retirado do evento de Londrina. 

https://www.facebook.com/
events/402047216580349 27 Sim Não Francisco 

Beltrão PR 5069 

O Brasil Acordou! vamos mostrar que Beltrão também acordou??? então Vem 
Pra Rua 
O movimento agora já não é mais só por passe livre. Agora é por um País livre. 
Por uma nação que tenha o direito de ocupar as ruas reivindicando um futuro 
melhor. E que se orgulhe de ter uma juventude corajosa e ordeira. Duvida?  
 
Vamos todos fazer uma manifestação pacífica e mostrar que assim como em 
todo Brasil, nossa cidade também vai lutar! 
 
Este será apenas o primeiro, e desta vez vamos apoiar os demais Movimentos 
Nacionais que estão ocorrendo: 
 
- Pelo Transporte Público! (Assista: http://youtu.be/vvJt-Mpz8us) 
- Copa pra quem??? (Assista! http://youtu.be/S7mxAGqQ64Y) 
- PEC37 que será votada dia 26/06 (http://brasilcontraaimpunidade.com.br/) 
 
Também vivenciamos causas em nossa cidade que precisam de mais atenção! 
então vamos nos manifestar! 
 
Este é só o começo, o Brasil Acordou! e nós não vamos ficar parados! VEM 
PRA RUA! 

https://www.facebook.com/
events/260719374067549 24 Sim Não Campo 

Mourão PR 4561 

É hora de estender nossa luta. Vamos apoiar essa luta que é de todos, agora 
vamos nos juntar a Peabiru e região e parar a Rodovia BR 158. Essa luta é por 
um Brasil para Todos 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONVITE:  
 
ADOLESCENTES convidem seus PAIS, peçam autorização para participar da 
passeata!  
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Pais, levem seus filhos!  
 
AVISO:  
 
Esse evento não é partidário, foi criado pelo POVO! Pela vontade de 
MUDANÇA!  
 
Uma luta séria, sem violência, sem destruição de patrimônio público, nos dá 
mais força. FORTALECE O MOVIMENTO. Não seja violento, para não 
legitimar a violência policial! 
É importante participar, mas também é importante mostrar nas urnas que 
estamos conscientes e fartos de tanta coisa errada! 
 
**** 
 
Exigindo as coisas que a propria Dilma ja prometeu, temos que continuar em 
uma manobra pacifica mas reivindicando. A luta de Campo Mourão e regiao por 
uma saude publica de qualidade é a mesma luta e vamos começar a ocupar as 
vias pedagiadas pro governador ver o que esperamos da renovação dos 
contrarios com as concesionaria do pedagio, isso é só o começo.. 
Não importa quem somos, o importante é lutarmos juntos por um mundo melhor 
para todos! Unidos conseguiremos tudo que quisermos! A voz do povo tem de 
falar mais alto. 
 
Desenvolvimento já! 
 
(Não leve armas, leve Cartazes, sua voz e vinagre. Violência não!)  
 
 
ORIENTAÇÕES JURÍDICAS PARA QUEM FOR NA MANIFESTAÇÃO: 
 
1. A polícia PODE te deter, por alguns minutos, para “averiguação”. Ou seja, 
para verificar se você está carregando bombas, armas, drogas, etc. A polícia 
NÃO PODE te prender para averiguação, te jogar em um camburão, e te levar 
para a delegacia; 
 
2. Se você for pego cometendo algum crime (independente das razões para 
isso), você poderá ser preso. Se você estiver portando drogas, bombas, armas, 
ou estiver depredando o patrimônio público, a polícia PODE te prender e te 
levar para a delegacia; 
 
3. Você tem o direito de permanecer calado diante de qualquer pergunta, de 
qualquer autoridade. Você também tem direito, na delegacia, de contar com o 
auxílio de um advogado. Se você for preso, levado para a delegacia, e quiserem 
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tomar o seu depoimento, EXIJA um advogado presente. Se não permitirem a 
presença de um, dê como declaração o seguinte: “PERMANECEREI EM 
SILÊNCIO, PORQUE ME FOI NEGADO O DIREITO DE TER UM 
ADVOGADO ACOMPANHANDO ESTE ATO”. Isso tem que ficar 
documentado no papel. Se o delegado ou o agente da polícia civil se negar a 
colocar isso no papel, NÃO ASSINE NADA! 
 
4. Na delegacia, LEIA TUDO ANTES DE ASSINAR! Se o que estiver escrito 
não for a realidade, ou se você não disse alguma coisa que está escrita, NÃO 
ASSINE; 
 
5. Se você for preso, não adianta discutir com o policial. Não reaja. Anote o 
nome de todos. Grave-os na sua memória. Se você vir alguém sendo preso, 
FILME! E, se souber o nome de quem está sendo preso, colete outros nomes ao 
redor, com telefone para contato, que poderão no futuro servir de testemunhas. 
Após, entre em contato com a pessoa que foi presa e repasse as informações. 
 
6. Qualquer revista da polícia, em você ou em mochilas, DEVE SER FEITA NA 
PRESENÇA DE TODOS. A polícia NÃO PODE pegar a sua mochila e ir 
verificá-la longe dos olhos de todos. 
 
7. Se você estiver machucado, EXIJA ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO, 
mesmo antes de ir para a delegacia. A sua saúde deve ser mais importante do 
que a sua prisão.  
 
8. Alguém foi preso ou está precisando de auxílio de algum advogado, entre em 
contato pela página “Habeas Corpus Movimento Passe Livre Manifestação 
17/6”. Já somos mais de 4000 dispostos a te ajudar, gratuitamente. 
 
9. E o mais importante: viu alguém sofrendo qualquer tipo de abuso? FILME! A 
polícia levou a mochila para revistar, sem o acompanhamento de ninguém? 
FILME! Viu alguém sendo preso por portar coisas legais, como vinagre ou 
máscaras, FILME! Anote o nome dos policiais que abusarem. Se ele não estiver 
portando alguma identificação, TIRE UMA FOTO! Depois buscaremos, com 
esses dados e com essas provas, a responsabilização do Estado e do policial que 
cometer os abusos. 
 
E lembrem-se: uma luta séria, sem violência, sem destruição de patrimônio 
público, nos dá mais força. FORTALECE O MOVIMENTO. Não seja violento, 
para não legitimar a violência policial 

https://www.facebook.com/
events/181838531982269 20 Sim Não Arapongas PR 4387 

Não são 0,20 centavos ou somente o transporte, é a saúde, a corrupção, a 
educação, os impostos e juros abusivos, a impunidade de criminosos. 
Esse é o início de um movimento muito maior do que esta sendo divulgado pela 
televisão, é o Brasil acordando!!!  
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#pec37NAO 
#APOIOaMAIFESTAÇÃOnacional 
#NAOéaAPENAS0,20centavos 
#NÃOprecisamosdeCOPA 
 
 
**NOVO TRAJETO** 
 
 
Às 17:00 hs nos reuniremos na Praça Mauá (PONTO DE ENCONTRO), e às 
18:30 hs sairemos pela Avenida Arapongas em direção à Rotatória do final da 
avenida com a Gaturamo, subindo pela rua Marabu, finalizando no Ginásio de 
Esportes em frente à Câmara Municipal de Arapongas. 
 
MOVIMENTAÇÃO PACÍFICA, COM CONHECIMENTO DE TODAS AS 
AUTORIDADES (Prefeitura Municipal, Polícia Militar, Guarda Municipal, 
Bombeiro e etc.) 
 
--> Se você não concorda com o rumo do nosso país, venha e faça a diferença da 
maneira que se pode fazer. 
 
 
ARAPONGAS NÃO VAI FICAR DE FORA!! 
 
VAMOS COMPARTILHAR: 
#oGIGANTEacordou 

https://www.facebook.com/
events/516000271788594 29 Sim Não Cianorte PR 3720 

E aí Cianorte, estão prontos ainda?  
Nossa primeira manifestação foi um sucesso, e vamos continuar manifestando.  
Então venha com a gente gritar nossos direitos!!  
 
Sabado, 29 de junho de 2013, as 15h, no gramado em frente a Prefeitura 
Municipal de Cianorte!!  
 
Vamos lá galera, não podemos ficar parados.. então vamos pra Rua!!! Não se 
esqueçam de levar vários cartazes e faixas.  
Lembrando que o nosso movimento é PACÍFICO! No nosso primeiro manifesto 
tivemos Crianças e até Idosos... então vamos manter a ordem, pois não 
queremos uma Cidade destruída...queremos uma cidade MELHOR! Então sem 
vandalismo, por favor.  
 
E ENTÃO ESTAMOS PRONTOS?!?!  
 
- PAUTA DO MOVIMENTO -  
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Reivindicamos  
 
• Melhores condições de trabalho, melhor remuneração e mais profissionais da 
área da Saúde. 
• Melhores condições de trabalho, melhor remuneração e mais profissionais da 
área da Educação. 
• Melhores condições de trabalho, melhor remuneração e mais profissionais da 
área da Segurança. 
• Investimento em Cultura, esporte e lazer.  
• Hospital Regional.  
• Duplicação da PR-323 sem pedágio .  
• Teatro Municipal 
 
Movimento é contra  
 
• PEC 37 ( FOI RECUSADO POR UNAMINIDADE NO CONGRESSO NO 
DIA 25/06/2013) PRIMEIRA VITÓRIA .  
• PEC 33  
• Nepotismo  
• Voto secreto no Legislativo 
• Voto de Urgência 
 
AVISO IMPORTANTE !  
 
Gente, gostaríamos muito fazer o protesto no Sábado. Mas infelizmente o tempo 
não ajudou.. e não podemos confiar na sorte. Pedimos desculpas, pois sabemos 
que muitos ainda estão em semana de Prova. Mas vamos lá, esse é só o 2° 
movimento. Então é isso galera, esperamos TODOS VOCÊS NESSE 
SABADO, 29 DE JUNHO DE 2013, AS 15H! 
 
VAMOS FAZER ISSO PACIFICAMENTE GALERA!! 

https://www.facebook.com/
events/155292247992314 25 Sim Não Irati PR 2704 

Acredito que todos estejam acompanhando a onda de protestos e mobilização 
nos grandes centros essas ultimas semanas, o descaso dos nossos "lideres", 
violência policial assim como manipulação midiática! O foco mobilizador que 
começou sendo a passagem de ônibus já atinge outras esferas como grandes 
eventos, saúde publica e opressões...diversos coletivos e independentes estão se 
organizando para sair as ruas em suas cidades, levantando pautas regionais, 
municipais e em solidariedade aos companheiros de SP e RJ! Este é o momento 
de sair do sofá e ir pras ruas, ocupar os espaços e mostrar que o povo tem voz! 

https://www.facebook.com/
events/412828832165484 22 Sim Não Palotina PR 1813 

Manifesto de natureza PACÍFICA e APARTIDÁRIA que será realizado em 
Palotina, com o intuito principal de apoiar os manifestantes de todo o país. 
 
PAUTAS DE MANIFESTAÇÃO: 
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- Apoio as mobilizações de todo o país 
- Investigação dos gastos com a copa; 
- Fim do foro privado; 
- Corrupção como crime hediondo; 
- Posicionamento contra os excessos cometidos pelas Polícias do Brasil; 
- Posicionamento contrário a PEC 37 e PEC 33 
- Reivindicação por mais investimentos e qualidade nas áreas da saúde e 
educação. 
- Reivindicação por mais responsabilidade nas gestões públicas 
 
Lembrando que esta será uma manifestação APARTIDÁRIA e que nenhum 
partido poderá ser EXALTADO ou DIFAMADO. 
 
Organização: Juventude Palotinense Politizada. 
https://www.facebook.com/groups/juventudepalotinensepolitizada/ 
 
-- REUNIÃO QUINTA FEIRA (20/06) 18:30 NO TEATRO GRECO 
ROMANO ATRÁS DA BIBLIOTECA. 
 
-- MANIFESTO NO SÁBADO (22/06) 10:30 CONCENTRAÇÃO EM 
FRENTE À IGREJA MATRIZ  
 
----- CADA MANIFESTANTE É RESPONSÁVEL PELOS SEUS ATOS ---- 

https://www.facebook.com/
events/381973715241738 22 Sim Não Dois 

Vizinhos PR 1761 

"Veras que um filho teu não foge a luta" 
 
 
O que reivindicamos: 
 
- Saúde Municipal. 
Contratação de mais médicos, maior investimento em hospitais e melhores 
condições de trabalho aos funcionários em geral. 
 
- Combate voraz à corrupção. 
 
- Educação. 
Valorização dos professores, maior investimentos em escolas públicas, fim da 
progressão automática do ensino médio.  
 
- Contra PEC 37. 
 
- Transporte Público. 
Maiores disponibilidades e melhor qualidade.  
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MANIFESTAÇÃO PACÍFICA, SEM FINS LUCRATIVOS, COMERCIAIS 
OU PARTIDÁRIOS. 
 
Saída: Praça Ademar Costa Machado (antiga praça 500) até Igreja Imaculada 
Conceição. 
 
Indicações de conduta durante a manifestação: 
- Esse ato visa a luta pelos nossos direitos já adquiridos, porém não exercidos ao 
longo de muitos anos, talvez de toda a história do nosso Brasil. Mas não se 
esqueçam, temos direitos e deveres com cidadãos. 
- É um evento PACÍFICO E APARTIDÁRIO. Não apoiamos nenhum partido 
político e a maioria pede, em diversos tópicos e posts a ausência de bandeiras de 
partidos. Pedimos, encarecidamente, que se você é filiado, guarde sua bandeira 
para uma próxima manifestação do seu partido. Todos têm o direito de se 
expressarem, mas o foco é contra a situação atual e não a favor de x ou y. 
- Não desrespeitem outros manifestantes ou a polícia. 
- Não busquem confrontos. 
- Não vandalizem. 
- Não consumam drogas ilícitas durante o ato. Independente da opinião em 
relação as drogas, vamos nos focar na manifestação e no que estamos 
reivindicando, evitem problemas com a polícia. 
 
Vamos mostrar que Dois Vizinhos também está junto com o resto do Brasil, a 
hora do basta chegou. 
Faça cartazes, pinte a cara e vamos ser mais uma voz de reivindicações. 
#vemprarua 
 
Horário: 14 Horas. 
Sábado 22 de junho de 2013. 

https://www.facebook.com/
events/639012302794840 19 Sim Não Medianeira PR 1732 

Medianeira também quer participar! Medianeira também clama por seus 
direitos! Medianeira também deve entrar nessa briga! 
 
Venha Medianeira! Traga suas tintas, seus cartazes, seus sprays e vamos mudar 
nosso país! 
 
O movimento começará na Praça e descerá pela avenida Brasilia até o viaduto, 
depois subirá até a prefeitura. 

https://www.facebook.com/
events/433994963375305 20 Sim Não Guaratuba PR 1339 

Vamos nos unir com o resto do povo brasileiro e fazer a nossa parte!  
Dia 20/06/2013 está sendo marcada em várias cidades uma passeata com o 
mesmo intuito das que vem acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro!  
Não apenas pelo aumento da passagem de ônibus, que convenhamos já está 
abusiva, vamos nos mobilizar por mais dinheiro público investido em saúde e 
educação! Vamos nos mobilizar contra a corrupção, por políticos impunes, 
preço da gasolina que vem subindo cada vez mais, impostos exorbitantes, pelos 
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nossos direitos, direitos de ir e vir, de expressão, de tudo! 
Começou com esses dois estados, e não vamos deixar que pare neles!  
Não vamos fazer uso de violência, apenas vamos nos reunir com cartazes e 
nossas vozes.  
 
OBS: NOSSA MANIFESTAÇÃO NÃO TEM NENHUM VÍNCULO COM 
NENHUM PARTIDO POLÍTICO, AQUELE QUE TENTAR EM CIMA DE 
NÓS SE PROMOVER POLITICAMENTE SERÁ REPRIMIDO. SOMOS O 
POVO, REPRESENTAMOS A REVOLTA DO POVO E MAIS NINGUÉM. 
 
O encontro vai ser dia 20/06/2013 as 17:00 horas na Praça CORONEL 
ALEXANDRE MAFRA no centro da cidade, em frente a Igreja Matriz 
 
CONVIDE TODOS!  
FAÇA SEU CARTAZ E VEM PRA RUA VEM! 

https://www.facebook.com/
events/154505308068912 24 Sim Não Cambé PR 1277 

Agora que atingimos o objeto de encher a Câmara Municipal de cidade, temos 
que encher a rua em frente a prefeitura e ao pseudo terminal, quem vem com a 
gente? 
 
OBS: ainda não definimos o horário, será durante a tarde, enquanto a prefeitura 
estiver aberta, por isso deixamos 00:00 hrs ;) 

https://www.facebook.com/
events/547599205304653 17 Sim Não União da 

Vitória PR 1271 

ATENÇÃO! é HOJE 17/06 a partir das 18 na praça da FAFI, depois do horário 
de pico sairemos em passeata (subiremos a Manoel até alturas do Correio de PU 
e ai vamos descer a 7 em sentido câmara municipal de União). #LEVEM 
cartazes prontos ou material para fazer, #NADA de palavras ofensivas! #NADA 
de bandeiras PARTIDÁRIAS! #NADA de depredação! #LEVEM fitas 
adesivas.#LEVEM FLORES, #NÃO LEVEM nariz de palhaço(pois não somos, 
além do mais os artistas que assim vivem nos trazem alegria e não decepção). 
#A ordem agora é FAZER BARULHO. Levem apitos, cornetas, o que vocês 
tiverem. FINALIZAREMOS A PASSEATA COM O HINO NACIONAL! será 
à capela somente as vozes, quero ver vontade nesse peito! 

https://www.facebook.com/
events/511149545622623 20 Sim Não 

Santo 
Antônio da 

Platina 
PR 1146 

GALERA POR FAVOR, SÓ CONFIRMAR PRESENÇA QUEM 
REALMENTE TEM A INTENÇÃO DE IR. TRAGAM CONSIGO 
CARTAZES, FAIXAS, BEXIGAS, etc... 
 
Nenhum tipo de violência será aceita! Apenas vamos dar as mãos para nosso 
país e muitos outros que estão nos apoiando! Queremos mudanças! 
 
PRINCIPAIS MOTIVOS DA MANIFESTAÇÃO: 
 
1- CORRUPÇÃO; 
 
2 - SAÚDE;  
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3- CULTURA;  
 
4- TRANSPORTE PÚBLICO; 
 
5- Apoio CONTRA A PEC 37 também, que pretende retirar o poder de 
investigação do -Ministério Público. 
 
 
 
 
VEJO PESSOAS QUE SE AUTO ROTULAM SEREM TÃO INTELIGENTES 
POSTANDO A SEGUINTE FRASE: 
 
- MAS É SÓ POR CAUSA DE 0,20 CENTAVOS? 
 
Acordem, não são apenas 0,20 centavos, estamos mostrando nossas 
insatisfações para o governo, estamos de algum modo tentando lutar por um 
salário digno, uma saúde de qualidade, dentre outras coisas. 
 
- Ingrid Carvalho. 

https://www.facebook.com/
events/474316815984415 22 Sim Não São Mateus 

do Sul PR 1028 

Povo unido pela mesma causa! Agora é a hora da nossa geração! Vamos lutar 
por um país melhor. O Brasil acordou e fazemos parte dele. Chegou o momento 
de batalhar pelos direitos certos! Temos a oportunidade de ser parte da História. 
Que nossos filhos estudem São Mateus do Sul como uma das cidades que 
ajudou a mudar um país. 
 
Esta manifestação tem como objetivo apoiar os protestos que estão ocorrendo 
em várias cidades brasileiras nos últimos dias, tais revoltas vêm acontecendo 
não apenas pelo aumento das passagens, mas também por vários outros fatores 
que atingem o desenvolvimento estrutural e o crescimento cultural do país. 
Vivemos em uma DEMOCRACIA - o poder do povo! Juntos podemos mudar o 
Brasil! 
 
 
Informações necessárias aos participantes: 
 
- Nossa manifestação será um evento PACÍFICO. Portanto não apoiamos 
qualquer ato de vandalismo ou que incite a violência; 
- Somos contrários a qualquer propaganda durante o evento, seja ela política, 
comercial ou religiosa. 
- É interessante que cada manifestante possua um apito e elabore cartazes com 
frases que demonstrem sua indignação; 
- Represente as necessidades da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu 
estado e consequentemente, do país em geral. 
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Reivindicações LOCAIS: 
 
1) Reformas no Hospital e Maternidade Doutor Paulo Fortes, incluindo a 
implementação de uma Unidade de Terapia Intensiva (U.T.I); 
2) Revogação imediata do aumento salarial dos vereadores de São Mateus do 
Sul; 
3) Maiores investimentos por parte do Governo Municipal em escolas de 
educação infantil e ensino fundamental; 
4) Cumprimento da lei de transparência, permitindo filmagem das reuniões da 
Câmara e posterior publicação das mesmas em todo e qualquer meio de 
comunicação; 
5) Maior contingente policial dentro da cidade, para que as ocorrências possam 
ser atendidas de imediato e para que haja maior número de sentinelas; 
6) Exigimos que a SANEPAR conclua as obras inacabadas e a implementação 
de redes de esgoto. Não mais aceitaremos o "rodízio" feito com a distribuição de 
água em São Mateus do Sul. Queremos água em todas as torneiras da cidade 
SIMULTANEAMENTE; 
7) Acostamentos DECENTES nas principais vias, pavimentação DECENTE em 
todas as ruas. Melhorias na engenharia de trânsito como: semáforos bem 
localizados em funcionamento TODOS OS DIAS e medidas alternativas para 
diminuir o grande fluxo de veículos automotores em vias como a Av. Ozy 
Mendonça de Lima e Rua Ulisses Faria. Assim como a conclusão da PR-364, 
que liga São Mateus do Sul ao Município de Irati; 
8) Fiscalização por parte dos órgãos competentes em relação aos terrenos 
baldios. Pois os mesmos estão servindo como depósitos de lixo doméstico e 
criadouro de pragas urbanas. 
 
Reivindicações GERAIS: 
 
1) - Anexação das disciplinas de Filosofia e Introdução ao Direito à grade 
curricular de todas as escolas, desde o primeiro ano do Ensino Fundamental; 
2) - Não à Pec 37; 
3) - Saída IMEDIATA de Renan Calheiros da presidência do Congresso 
Nacional; 
4) - Fim do foro privilegiado, pois ele é um ultraje ao artigo 5º da nossa 
Constituição. 
5) - Queremos uma lei que torne corrupção no Congresso crime hediondo; 
6) - Imediata investigação e punição de irregularidades nas obras da Copa do 
Mundo, pela Polícia Federal e Ministério Público Federal; ; 

https://www.facebook.com/
events/215536888594299 22 Sim Não Jaguariaíva PR 1005 

COMUNICADO OFICIAL PARA QUEM VAI PARTICIPAR DA 
MANIFESTAÇÃO: 
LEIA ATENTAMENTE PARA NÃO SURGIREM MAIS DÚVIDAS! 
PERCURSO: NÓS DA ORGANIZAÇÃO ESTAREMOS A PARTIR DAS 
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12:00 NO BEIRA RIO, ONDE ESTAREMOS AUXILIANDO A 
CONFECÇÃO DE CARTAZES E FAIXAS E DANDO MAIORES 
INFORMAÇÕES. 
AS 14:00, VAMOS DAR ALGUNS COMUNICADOS  
AS 15:00 SEGUIMOS A AVENIDA EM DIREÇÃO A PRAÇA GETÚLIO 
VARGAS. 
ESTAREMOS LUTANDO PELA PAZ TAMBÉM, POR TANTO NÃO 
VAMOS TOLERAR NENHUM TIPO DE COMPORTAMENTO 
INADEQUADO, VIOLENTO, AGRESSIVO. 
NOSSO FOCO NÃO É ATACAR A POLICIA, SE ELES REVIDAREM POR 
QUALQUER MOTIVO NÃO SERÁ POR CONSEQUÊNCIA DE NOSSAS 
AÇÕES. 
VAMOS PARAR EM FRENTE A PRAÇA GETÚLIO VARGAS. 
USEM DO BOM SENSO EM TODOS OS SENTIDOS, SE SUA INTENÇÃO 
É IR TUMULTUAR FIQUE EM CASA. 
SE VC FAZ PARTE DE ALGUM PARTIDO, LEMBRE-SE QUE NENHUM 
PARTIDO POR MELHOR QUE SEJA TEM A CAPACIDADE DE 
REPRESENTAR TODOS OS BRASILEIROS, O MOMENTO É DE BUSCAR 
O QUE NOS UNE E NÃO O QUE NOS DIVIDE. 
NOSSO FOCO DO DISCURSO SERÁ : 
APOIO AOS MANIFESTANTES DE TODO PAÍS 
CONTRA A REPRESSÃO  
CONTRA O AUMENTO DA TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO 
CONTRA A PEC 37 
POR TANTO NA HORA DE ESCREVER O SEU CARTAZ LEMBRE-SE 
DESSES TEMAS. 
LEVEM SUA VOZ, SEUS CARTAZES, BATUQUES, SUA FAMÍLIA, SUA 
INDIGNAÇÃO. 
ESTAMOS JUNTOS POR UM PAÍS MELHOR LEMBREM-SE DISSO 

https://www.facebook.com/
events/394326704019719 22 Sim Não Ivaiporã PR 914 

*OS ORGANIZADORES NÃO SÃO RESPONSABILIZADOS PELOS ATOS 
DE VANDALISMOS. 
*AOS VÂNDALOS: estaremos de olho em cada um, e aqueles que cometerem 
esse tipo de comportamento, iremos retirar fotos e denunciar a policia, 
imediatamente. (Nesse caso, peço que a todos aqueles que virem esse tipo de 
comportamento, pegue sua câmera e tire fotos ou filme, lembre que esse tipo de 
ação, pode proteger você, futuramente como prova de crimes.) 
 
SE CHOVER MUITO E NÃO TIVERMOS A POPULAÇÃO ACIMA DE 100, 
O EVENTO SERÁ ADIADO. 
 
LEVEM SUAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS E FILMADORAS, NÃO 
HAVERÁ FOTÓGRAFOS PROFISSIONAIS. 
 
Não será permitido: 
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- Vandalismo 
- Bandeira de Partido Politico  
- Bandeira de Grupos Organizados Específicos 
- nem nada que denegrida a imagem do manifesto. 
 
QUALQUER ATO DE VANDALISMO 
iremos sentar no chão e comunicar a PM para que tome as devidas atitudes 
necessárias. 
 
Iremos chegar 10:00hrs pra nos organizarmos e pormos em pauta nossas 
intenções. 
 
Pintem ás caras, tragam seus instrumentos de barulho(tambor, apito, 
chacoalho...), tragam faixas e cartazes, com FRASES REVOLUCIONÁRIAS. 
 
PEÇO que quem puder levar 5 cartazes ou mais, para distribuir aqueles que não 
tem, por favor, levem! 
Obrigado 
 
Trajeto: iremos da prefeitura, em direção ao centro, iremos dar a volta na cidade 
toda até la na sanepar,e voltamos e ficamos na praça kennedy pra se reunir com 
o pessoal do comércio 
 
1 Mobilização Nacional em prol de melhorias no Brasil, com participação da 
cidade de Ivaiporã-PR, vamos lutar pelos nossos direitos, pela nossa cidade, O 
jornal nacional anuncio ontem as 18:29 que o valor das tarifas de ônibus vai 
para R$2,75 o reajuste esta cancelado no estado do Rio de Janeiro e em São 
Paulo voltou a ser R$3,00 começara a ser valido na segunda-feira, agora me diz 
conseguimos fazer eles voltarem a trás, mas eles também estão achando que é 
por causa das tarifas que estamos fazendo a manifestação, será que os brasileiros 
irão desistir agora? Só por que eles cancelaram o reajuste?  
ACHO QUE NÃO NÉ BRASIL! 
E as saúdes como fica?  
Não fica né! se o povo se calar como se fez durante todos esses anos de 
roubalheira nós vamos pagar por isso, nós e nossos filhos, ou você acha que se 
ficar olhando para tela do seu computador vai ajudar alguma coisa? 
faça algo, faça números de pessoas para mostrar para o BRASIL que a cidade de 
Ivaiporã não é pequena, e sim grandiosa, e otimista a lutar contra a corrupção e 
adquirir o que é nosso por direito! vamos a luta, vamos honrar a nossa 
nacionalidade vamos honrar a NOSSA CIDADE QUE É IVAIPORÃ E 
MOSTRAR AO BRASIL QUE ESTAMOS TODOS JUNTOS EM UMA SÓ 
VOZ!! #vemprarua 

https://www.facebook.com/ 22 Sim Não Corbélia PR 621 Vamos fortalecer o movimento nacional que teve como gota d'água a questão do 
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events/578790758827119 transporte público mas que transbordou em temas tão ou mais importantes como 
a corrupção, o baixo investimento em educação, saúde e cultura, aos projetos de 
leis absurdos que tramitam e vem sendo aprovados no congresso, da não 
representatividade dos políticos aos nossos interesses e todos os demais 
problemas que enfrentamos diariamente neste país. 
 
O gigante acordou! Vamos pra rua! 
 
Levemos cartazes, faixas, instrumentos, bandeiras do Brasil e muito SANGUE 
NAS VEIAS! 
 
A PASSEATA É DE CARÁTER PACÍFICO E APARTIDÁRIO! 
 
Vamos mostrar que estamos de olho e que, enquanto povo, somos os soberanos 
desta nação! 
 
Divulguem! Façamos bonito! 
 
LEMBRANDO QUE NA QUINTA-FEIRA ROLA O MOVIMENTO EM 
CASCAVEL! VAMOS TODOS APOIAR! 

https://www.facebook.com/
events/264821596991034 20 Sim Não Tibagi PR 387 

Desligue a TV, venha e lute pelos seus direitos!!! 
Esse será um movimento apartidário, para mostrar que Tibagi também está 
nessa luta,  
vamos nos unir e sair as ruas para expressar nossa indignação e solidariedade ao 
que vem ocorrendo no país. 
Vamos lutar pelo fim das impunidades, contra a corrupção, PEC 37, a favor do 
movimento Passe Livre,  
e as causas que você quiser defender!!  
Confeccione seu cartaz e venha se unir a nós!! 
SEM VANDALISMO, POIS SÓ QUEREMOS APOIAR OS MOVIMENTOS, 
DE BADERNA JÁ BASTA NOSSO GOVERNO! 

https://www.facebook.com/
events/409610675820309 21 Não Não Praga Repúblic

a Tcheca 80 

Galera, vamos nos encontrar ao frente ao relógio, na Staroměstské Náměstí, às 
16h. Vamos fazer cartazes, em português e em inglês, manifestando nosso apoio 
aos brasileiros, registrar com fotos e videos e permanecer ali por um tempo. Não 
podemos fazer muito barulho ou sair marchando, porque não demos o aviso à 
prefeitura, então faremos só um apoio mesmo. Por favor, levem suas cartolinas e 
seus canetões, pois vamos fazer os cartazes todos juntos, ali mesmo, assim dá 
mais inspiração :) Convidem seus amigos! 

https://www.facebook.com/
events/634185453258764 24 Sim Não Rio de 

Janeiro RJ 2842
09 

Caso o facebook venha bloquear mais um evento do nosso povo, vamos ter um 
grupo fixo, pois assim podemos fazer qualquer alteração para nos organizarmos 
melhor: 

https://www.facebook.com/
events/536350883095063 23 Sim Não Rio de 

Janeiro RJ 4801
8 

Paulo Maluff é a favor da PEC 37 - Pec da Impunidade - e você está com ele? 
 
Sob a necessidade de urgência da PEC 37, ser votada dia 26, e com 
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possibilidade de ser aprovada, criamos este evento com intuito primeiro de 
informar a conscientizar toda a população, e com segunda proposta de nos 
mobilizarmos e fazermos pressão popular de formas diversas, para que este 
texto que retrocede o nosso processo de democracia e restringe o direito de 
investigação do Ministério Público, órgão legítimo, principal e que serve 
diretamente aos interesses da população e sociedade. 

https://www.facebook.com/
events/504106012976017 26 Sim Não Rio de 

Janeiro RJ 2934
0 

MANIFESTAÇÃO PACÍFICA  
QUINTA (27/06) 
Contra o aumento do custo de vida nas cidades sedes da Copa e em Favor de 
mais recursos para Saúde e Educação. 
 
 
CONCENTRAÇÃO: Igreja da Candelária 16h 

https://www.facebook.com/
events/202908633196037 19 Sim Não Niterói RJ 2852

5 

ATENÇÃO , NOVO ATO : 
https://www.facebook.com/events/549654231756329/ 
 
3o Ato - Niterói contra o aumento !! 
Concentração na praça Araibóia  
 
 
É torcer pelo Brasil, e depois defende-lo nas Ruas!  
 
 
O nosso objetivo é um ato sem danos ao patrimônio. Quem realizar qualquer 
tipo de depredação não é parte do ato: é um infiltrado. Fiquemos atentos. E até a 
vitória! 
 
Pautas: 
 
Não ao aumento das passagens para R$2,95: Revogação imediata já! 
 
Passe livre irrestrito para estudantes secundaristas e universitários! 
 
Fim da dupla função e melhores condições de trabalho para motoristas e 
trocadores! 
85% dos ônibus de Niterói não tem ar-condicionado. E a Prefeitura quer nos 
manipular, dizendo que não teve aumento, apenas uma "unificação das tarifas". 
Por que não foi unificado em R$2,75 então? Em Natal a tarifa foi reduzida para 
R$2,30. 
 
Como disse um dos organizadores do Movimento Passe Livre (MPL) no 
programa Roda Viva “Nosso movimento é apartidário, mas não é anti-
partidária". Este é o mesmo princípio do movimento “Niterói contra o 
aumento”. Atuamos de forma coordenada com todos as manifestações do país, e 
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seguiremos esta linha nacional: não se subordinar a nenhum partido, e respeitar 
aqueles que tem partido. Após o fim da ditadura militar, escolher um partido é 
um direito político. Mesmo que não concordemos com esta ou aquela 
agremiação (como não concordamos com esta ou aquela religião, este ou aquele 
time), temos que respeitar. Não podemos nos dividir. Esta é a linha dos atuais 
grande meios de comunicação: transformar as passeatas em “atos cívicos 
nacionalistas contra a política e os partidos”. Nosso movimento é contra o 
aumento para R$2,95 e pela revogação imediata;Passe livre irrestrito para 
estudantes secundaristas e universitários e fim da dupla função e melhores 
condições de trabalho para motoristas e trocadores. É por direito à cidade e por 
uma vida digna. Unidos venceremos! 

https://www.facebook.com/
events/479677875442404 21 Sim Não Nova Iguaçu RJ 1303

3 

SEXTA FEIRA 21/06 AS 16:00hs  
CONCENTRAÇÃO NA PRAÇA RUI BARBOSA EM FRENTE AO BANCO 
DO BRASIL  
 
Amigos estamos convidando vocês a participarem do nosso movimento para 
que haja melhoria não só na qualidade dos transportes públicos e diminuição das 
tarifas, mas também para melhoria da saúde da educação e de inúmeras coisas 
no nosso país! SE TEM DINHEIRO PRA COPA TEM QUE TER PRA SAÚDE 
E EDUCAÇÃO. 
Convocamos você IGUAÇUANO para esta batalha! 
Já passou da hora de acordarmos e lutarmos por um Brasil melhor! 
Aqui em Nova Iguaçu temos mais de cinco empresas de ônibus, e o nosso 
'queridíssimo' prefeito Bornier é financiado por algumas delas, e essas fazem o 
que bem entendem com os intervalos de entre os ônibus 
Também passamos por precariedade em termos a tempo e conforto dentro dos 
ônibus, o TRANSITO caótico que temos aqui. 
É nosso dever mostrar a nossa cidade que nós jovens não estamos mortos, e dar 
um tapa na cara dessa máfia de Nova Iguaçu que cada dia mais nos lesam e nos 
prejudicam! 
Para que de tudo certo precisamos de um número significativo de manifestantes 
que estejam dispostos a protestar e meter as caras nas ruas! 
 
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
SOMOS UMA LEGIÃO 

https://www.facebook.com/
events/1379730915571930 14 Sim Não Niterói RJ 8816 

O nosso objetivo é um ato sem danos ao patrimônio. Quem realizar qualquer 
tipo de depredação não é parte do ato: é um infiltrado. Fiquemos atentos. E até a 
vitória! 
 
Pautas: 
 
Não ao aumento das passagens para R$2,95: Revogação imediata já! 
 
Passe livre irrestrito para estudantes secundaristas e universitários! 
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Fim da dupla função e melhores condições de trabalho para motoristas e 
trocadores! 
85% dos ônibus de Niterói não tem ar-condicionado. E a Prefeitura quer nos 
manipular, dizendo que não teve aumento, apenas uma "unificação das tarifas". 
Por que não foi unificado em R$2,75 então? Em Natal a tarifa foi reduzida para 
R$2,30. 
 
No mais, o Prefeito realizou o aumento por decreto. Uma medida extremamente 
anti-democrática, pois sequer passa pela Câmara de Vereadores 
 
Pode parecer difícil barrar este aumento ,mas lembre-se "Nada deve parecer 
impossível de mudar" , não se acomode com aquilo que te incomoda, vá para 
rua leve cartaz,apito e faixas , vamos nós mobilizar e quem sabe conseguiremos 
vitórias como em várias outras grandes cidades do Brasil 
 
 
O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO 

https://www.facebook.com/
events/385242868263026 21 Sim Não Nova Iguaçu RJ 8730 

O ATO ESTÁ MANTIDO! 
NOSSA CAUSA VAI ALÉM DOS 15 CENTAVOS! 
 
SEXTA FEIRA - 21 DE JUNHO DE 2013 
 
CONCENTRAÇÃO: 
local: Praça Rui Barbosa (final do Calçadão de NI) 
Horário: 16h 
 
ATENÇÃO: 
 
- NÃO QUEREMOS, DE FORMA ALGUMA, DEPREDAR A CIDADE. A 
MANIFESTAÇÃO DEVE SER TOTALMENTE PACÍFICA. 
 
 
 
 
 
 
JÁ É HORA DE TRAZER O PROTESTO PRA CÁ! O preço do ônibus era R$ 
2,00 há pouco tempo atrás. A cada ano que passa, o preço da passagem aumenta 
gradativamente, em pequenas porções. O motivo desses "pequenos aumentos" é 
camuflar esse crescimento absurdo, sem provocar uma revolta instantânea da 
população. Isso bate com a 3º estratégia da manipulação, teorizada pelo 
linguista Noam Chomsky:  
 



! 261!

"A estratégia da gradualidade. Para fazer com que uma medida inaceitável passe 
a ser aceita basta aplicá-la gradualmente, a conta-gotas, por anos consecutivos. 
Dessa maneira, condições socioeconômicas radicalmente novas (neoliberalismo) 
foram impostas durante as décadas de 1980 e 1990. Estado mínimo, 
privatizações, precariedade, flexibilidade, desemprego em massa, salários que já 
não asseguram ingressos decentes, tantas mudanças que teriam provocado uma 
revolução se tivessem sido aplicadas de uma só vez." 
 
NÃO PERMITA QUE MANIPULEM SUA OPINIÃO. 

https://www.facebook.com/
events/140149022846015 27 Sim Não Teresópolis RJ 7269 

Este é um manifesto pacífico, apartidário, social em prol da cidade de 
Teresópolis.  
Como primeiro tópico, focaremos a diminuição da tarifa do transporte público 
em Teresópolis, através da suspensão imediata do aumento da tarifa. 
Compareçam e façam parte da mudança de Teresópolis, assim como o Brasil 
todo está mudando. 
Vamos à luta, Viva Teresópolis. 

https://www.facebook.com/
events/1384810205065868 21 Sim Não Araruama RJ 4247 Contra o valor abusivo da passagem cobrada pela Viação Montes Branco, por 

mais qualidade no transporte publico e pelo meio passe aos universitários... 

https://www.facebook.com/
events/678399198844333 17 Sim Não Campos dos 

Goytacazes RJ 4046 

Jovens Brilhantes, 
Essa organização esta sendo feita pela população campista em relação a todos os 
protestos que estão acontecendo no país, quiçá no mundo. Estamos nos 
esforçando para exercer a democracia no sentido mais fiel ao seu significado. 
Sabemos do descaso com os cidadãos em relação ao seus direitos básicos, e 
iremos para as ruas nos manifestar a partir disso.  
 
O movimento está sendo construído coletivamente, por isso, todas as decisões 
que serão postadas abaixo foram tomadas a partir de votações. Sabemos que foi 
tudo muito corrido, mas tentamos organizar de forma mais horizontal possível, 
para que todos tivessem voz e que nenhuma decisão fosse tomada de forma 
ditatorial. 
 
Primeiro, alguns esclarecimentos. 
 
Somos um coletivo apartidário que está tentando viabilizar manifestações em 
série para discutirmos, lutarmos e efetivamente na mudança da cidade, do 
Estado e do país. 
Para isso, começaremos amanhã, às 14 horas um movimento que nunca foi visto 
em Campos. 
 
PROGRAMAÇÃO: 
 
- Nos centraremos na PRAÇA SÃO SALVADOR a partir das 14h para o início 
da confecção dos cartazes 
- Caminharemos da Praça em direção ao Instituto Federal Fluminense, passando 
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pelas ruas Alberto Torres, Gil de Góes, Beira Valão e 28 de Março. 
- Encerraremos com um Ato na frente da Prefeitura/IFF 
- Depois do encerramento do Ato, muitos irão em sentido a Universidade 
Federal Fluminense para assistir ao debate sobre Modelo de Desenvolvimento, 
com Marcelo Freixo, Erick Schunk e Marcos Pedlowisky. 
 
Gostaríamos de agradecer o empenho de todos que compareceram a reunião do 
Jardim, que ajudou a esclarecer e unificar todas as lutas. 
Essa será só a primeira. 
Avante!  
 
 
14H - INICIO DA OFICINA DE CARTAZES NA PRAÇA SÃO SALVADOR 
16H - INICIO DA MANIFESTAÇÃO, SAINDO DA PRAÇA SÃO 
SALVADOR EM DIREÇÃO AO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. 
??H - FIM DA MANIFESTAÇÃO 

https://www.facebook.com/
events/170190413155766 21 Sim Não Itaguaí RJ 3955 

Dia 11/07 - à partir das 15:00  
Concentração Praça Vicente Cicarino(Centro de Itaguaí) 
Trajeto: Praça -> Prefeitura -> Cãmara -> Praça(Plenária) 
 
Contamos com a colaboração de todos, tudo foi definido na PLENÁRIA 
PÚBLICA NA PRAÇA DO CENTRO DA CIDADE 04/07...  
 
Link do evento: 
https://www.facebook.com/events/215032428643738/ 
 
COMPARTILHEM 
#vemprarua #ahoraéjá #protestoitaguai 

https://www.facebook.com/
events/594477823917491 24 Sim Não Valença RJ 2386 

O MANIFESTO FILHOS DA REVOLUÇÃO a é um movimento social 
brasileiro que juntamente com o MPL ( Movimento Passe Livre) luta pela 
desmercantilização do transporte coletivo.  
Lutamos por melhores condições de mobilidade urbana, com um Transporte 
Público e de Qualidade e pela adoção da Tarifa Zero. 
Nossa luta também atinge várias outras áreas e setores que são completamente 
ignorados pelos nossos administradores, que prirorizam gastos com a Copa do 
Mundo em detrimento de nossas reais prioridades. 
São também nossas Bandeiras: 
-Fim da Corrupção. 
- A valorização dos Trabalhadores de todas as áreas; 
- Saúde e Educação de Qualidade para todo o Povo; 
-Políticas Públicas para a Juventude; 
 
 
"O POVO SE UNIU, ESTAMOS JUNTOS, VAMOS MUDAR O BRASIL!" 
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-Nos manifestaremos de forma integralmente pacífica!  
 
A concentração será no JARDIM DE CIMA a partir das 16 horas. Desceremos 
juntos em um só grito para a RUA DOS MINEIROS e fecharemos o trânsito 
para fazer nossas reivindicações. 
JUNTEM-SE A NÓS! levem apitos, cartazes, façamos barulho, nos façamos 
ouvir!  
 
 
O POVO ACORDOU, O POVO DECIDIU, OU PARA A ROBALHEIRA OU 
PARAMOS O BRASIL! 

https://www.facebook.com/
events/563275050378528 25 Sim Não Mangaratiba RJ 2140 

PASSEATA CONTRA OS PREÇOS ABUSIVOS E AS PÉSSIMAS 
CONDIÇÕES DE USO DOS ÔNIBUS DA EXPRESSO. CONCENTRAÇÃO 
NO CENTRO DE MANGARATIBA. VAMOS MOSTRAR QUE NÃO 
GOSTAMOS SÓ DE FESTAS...  
TERÇA, 25 DE JUNHO DE 2013 - 17h 

https://www.facebook.com/
events/476579072418486 27 Sim Não Iguaba 

Grande RJ 1154 

#VEMPRARUAIGUABA 
 
Somos um movimento apartidário,comprometido com a transparência da nossa 
cidade. Estamos nos juntando a essa grande marcha que esta acontecendo no 
país em busca de melhores serviços, melhores investimentos,uso responsável 
dos recursos públicos e por um basta a corrupção;para fazer de vez os políticos 
entenderem que devem governar ou legislar para o povo e não em causa 
própria,que são representantes do povo. Lembrar a todos eles, que estão no 
legislativo ou executivo e quem os colocam ou retiram ,SOMOS NÓS! 
 
Estamos pautados nas seguintes causas: 
 
*Portal da transparência; 
*Melhor qualidade no atendimento público na saúde; 
*Melhor qualidade na educação oferecida aos municípios de Iguaba Grande; 
*Apuração imediata dos crimes contra dinheiro do povo; 
*Convocação imediata de todos os aprovados em concurso público; 
*Melhores condições de trabalho para os servidores municipais; 
*Mais segurança no município 
*Por uma Câmara atuante e fiscalizadora dos serviços prestados; 
*Por um transporte coletivo de qualidade e com preço justo. 
 
 
CONCENTRAÇÃO. 
Centro de Iguaba Grande - 27/06/2013 - ás 16 horas  
 
Iguaba Grande alcançou sua maior idade e estamos expressando essa 
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maturidade democrática com uma grande mobilização pacífica. Mostramos 
nossa insatisfação, diante deste cenário de crimes e abandono, exigimos o fim 
da corrupção em nossa cidade. #VEMPRARUAIGUABA 
 
André Benfica. 

https://www.facebook.com/
events/383715538415050 19 Sim Não Vassouras RJ 1052 

QUARTA - FEIRA 19/06/13 ÀS 17HS - PRAÇA EUFRÁSIA TEIXEIRA 
LEITE 
COMPAREÇA, VENHA COM SUA FAMÍLIA E CONVIDE SEUS AMIGOS. 
 
=== VEM PRA RUA VOCÊ TAMBÉM !!! === 
 
 
ATENÇÃO: SE ALGUÉM TEM A INTENÇÃO DE TRAZER VIOLÊNCIA E 
NÃO FAZER USO APENAS DA PAZ, CONTINUE EM CASA; 
MOVIMENTO PACÍFICO. 
 
 
 
Movimento em Vassouras de apoio e solidariedade aos protestos de Rio e São 
Paulo. Está na hora de os brasileiros se levantarem e mostrarem seu poder. 
Vamos lutar pelos nossos direitos! Movimento para solidarizar com os 
manifestantes de São Paulo e RJ, para pedir um basta a violência gratuita e mais 
amor e PAZ nas ruas; traga felicidade e vamos propagá-la pela cidade. Não 
revidemos violência com mais violência, vamos perder nossa razão. 
 
 
 
 
AS REGRAS DO "NÃO É POR 0,20 CENTAVOS - ATO EM APOIO À 
DEMOCRACIA" 
 
1 - SEM VIOLÊNCIA, POR FAVOR 
2 - NÃO REAJA A AGRESSÃO COM AGRESSÃO. IGNORÂNCIA NÃO SE 
COMBATE COM IGNORÂNCIA 
3 - LEMBRE-SE DE QUE O EVENTO TEM UM PROPÓSITO. QUEM 
ESTIVER INDO PROCURANDO DIVERSÃO, FAVOR FICAR EM CASA 
4 - NÃO DESTRUA NENHUM PATRIMÔNIO PÚBLICO, NÃO NOS 
RESPONSABILIZAREMOS PELO SEU ATO 
5 - RESPEITEM! TANTO AQUELES QUE ESTIVEREM PARTICIPANDO 
DO ATO, COMO PESSOAS QUE ESTIVEREM NO LOCAL 
6 - SE MANIFESTE! MOSTRE SUA INDIGNAÇÃO (DE NOVO, SEM 
VIOLÊNCIA), MOSTRE O QUE TEM SENTIDO, O QUE NÃO CONCORDA 
E PRINCIPALMENTE, O QUE QUER! ESSE É O ESPÍRITO! 
7 - SE FOI CONVIDADO PARA O ATO, CONVIDE AMIGOS TAMBÉM! 
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QUANTO MAIS GENTE, MELHOR! 
8 - VAMOS LEVAR AMOR E PAZ PARA AS RUAS DE VASSOURAS. 
REVIDEMOS A VIOLÊNCIA COM AMOR, E NÃO PERCAMOS NOSSA 
RAZÃO; 

https://www.facebook.com/
events/506053159450583 22 Sim Não Vargem 

Grande RJ 779 

Mais de 200 cidades espalhadas pelo mundo já têm manifestações confirmadas 
para os próximos dias, algumas com o objetivo de contestar problemas 
específicos ou por solidariedade ao movimento. 
Bora organizar o movimento em nossa cidade para quem não esta podendo sair 
dela para protestar... 
 
O manifesto será em apoio aos protestos nacionais! Nada em relação à nossa 
cidade, apenas para apoiarmos, e mostrar que também estamos juntos nessa, que 
também queremos ver a mudança do país!  
Lembrando, claro, que o manifesto é de caráter pacífico e apartidário!  
 
>>>> A manifestação será as 17h a partir Praça da Matriz <<<< 
 
 
NÃO SERÁ TOLERADO VIOLÊNCIA! 
 
 
Cidades com manifestos confirmados: 

https://www.facebook.com/
events/136362813235412 20 Sim Não Cordeiro RJ 722 

Marcha solidária aos protestos no país contra a corrupção, aumentos abusivos, 
péssima qualidade nos transportes, saúde precária. CPI da reforma do Parque de 
Exposições. Participação popular na organização da exposição desse ano, 
fiscalizando os desvios "rotineiros". Aplicação da Lei de Transparência em 
Cordeiro, já atrasado. Circulação dos jornais com os atos oficiais da prefeitura. 
 
ATENÇÃO: Cinco orientações a quem for às ruas dia 20 no Protesto lutar por 
melhorias: 
 
1 - Nada de queimar lixeiras. Nós já temos pouquíssimas e não precisamos delas 
queimadas. 
2 - Nada de queimar ônibus ou automóveis. Se os ônibus que já temos são ruins, 
imaginem queimados. 
3 - Aliás, nada de queimar nada. A camada de ozônio e o planeta terra 
agradecem. 
4 - Lembrem que nossas cidades tem muitos prédios históricos e são marcas da 
nossa sociedade. Nada de depredar. 
5 - A nossa luta é IDEOLÓGICA e não física. Vamos lutar usando aquilo que os 
políticos pensavam que não tínhamos: O CÉREBRO! 

https://www.facebook.com/
events/594306287267345 24 Sim Não Itabapoana RJ 706 

SEGUNDA 24/06 A PARTIR DAS 14HS CONCENTRAÇÃO NO TREVO 
DAS PRAIAS!!! 
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Movimento apartidário que acontecerá em São Francisco. Concentração no 
trevo das praias, iremos caminhar por toda avenida passando pela Câmara 
municipal, e depois iremos se concentrar em frente a prefeitura de São 
Francisco. Iremos colocar para nossos governantes as nossas propostas as nossas 
reivindicações para uma cidade melhor. Iremos protestar pacificamente. 
 
 
PAUTA DO PROTESTO DO DIA 24 DE JUNHO DE 2013 (SEGUNDA) 
 
1 Transporte 
.Padronização de tarifa, de horários e fiscalização efetiva para que os mesmos 
sejam cumpridos sob pena de multa. 
.Mais horários de ônibus para as localidades do norte do município 
.Renovação da frota de ônibus tendo em vista a acessibilidade aos deficientes. 
 
2 Saúde 
 
.Cumprir com o compromisso firmado com a população de construir um 
hospital no centro da cidade. 
 
3 Educação 
 
.Melhorias na qualidade da merenda escolar, 
.Investimento na qualidade e quantidade de material didático que sirva a todos 
os alunos, 
.Formação continuada dos professores em prol da qualidade do ensino público 
.Aumento da remuneração dos Profissionais da Educação Municipal 
.Melhorias na biblioteca municipal 
 
 
4 Segurança Pública 
 
.Aumento de efetivo de guardas municipais e polícia militar durante a noite, 
principalmente nas praias, em pontos estratégicos para inibir a ação de maus 
elementos e o tráfico de drogas no município. 
. Reativação do posto policial na divisa do Estado Espirito Santo e Rio de 
Janeiro 
 
 
5 Trânsito e Infraestrutura 
.Mão única para a Avenida Joaquim da Mota Sobrinho e construção de ciclovias 
para a população. 

https://www.facebook.com/
events/137180703154221 22 Sim Não São Gonçalo RJ 246 Galera o #VemPraRuaSãoGonçalo é uma forma de dizer para o Brasil q São 

Gonçalo e os municípios pequenos que são a maioria no país tb estão indignados 
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com a forma de como é distribuído o bolo tributário e como gasto é gasto o 
dinheiro do povo brasileiro. Se juntarmos todos os pequenos municípios do país 
o "GIGANTE", ficará maior ainda!!! A gota Dàgua, não foi só os 0,20 centavos, 
foi tb os bilhões gastos com Estádios de futebol q depois da copa mal serão 
utilizados, enquanto q na saúde pública do país não é investido nem metade 
disto, a educação cada vez pior, com programas Federais q forma mais bandidos 
do q cidadãos. Foi tb a corrupção onde deputados e senadores corruptos, 
condenados voltam a cena no Planalto Central. O evento é APARTIDÁRIO. 
Qualquer brasileiro q quer lutar por um país melhor é bem vindo! O movimento 
é democrático, soberano, constitucional, pacífico e organizado! Repudiamos 
qualquer forma de violência e danos ao patrimônio público.Queremos tb um 
transporte público mais justo e digno para os trabalhadores de São Gonçalo q 
pagam um absurdo para trabalharem diariamente! Queremos concorrência entre 
as empresas, queremos q abra uma licitação democrática para q a melhor oferta 
da empresa seja a vencedora, tudo acompanhado na transparência pelos 
cidadãos. Se vc tb está indignado com tudo isto, junte-se a nós. Junte-se aos 
brasileiros q fazem acontecer de verdade!!! Por isso, dia 22, próximo sábado, 
vamos nos unir ás 19 horas na Praça do Santuário em São Gonçalo do Pará e 
vamos mostrar q nós tb podemos somar ao movimento por um Brasil melhor e 
mostrar q aqui tb fazemos a diferença!!! O Brasil precisa de nós!!! Nós, juntos, 
podemos fazer a diferença!!! Vamos construir a nova Constituição Brasileira!!! 
#VemPraRuaSãoGonçalo #MovimentoPorMaisEducação 
#MovimentoPorMaisSaúde #MaisValorizaçãoDosProfissionaisDeEducação 
#MaisValorizaçãoDosProfissionaisDaSegurançaPública #MaisHospitais 
#MaisSaúde #MaisCultura #MenosImpostos #MenosCorrupção 
#MenosPolíticosDesonestos" 

https://www.facebook.com/
events/164566030389617 17 Sim Não Três Rios RJ 169 

Bom galera, todo mundo sabe que há anos o povo brasileiro vem sofrendo nas 
mãos dos políticos corruptos. Falta de investimentos em educação, saúde, 
alimentação, moradia, a corrupção, a lavagem de dinheiro são alguns poucos 
exemplos de todas as atrocidades que esses seres humanos cometem dia a dia. 
E o aumento da passagem do transporte público foi a gota d'água! E o povo 
brasileiro, felizmente, acordou e acordou de vez! 
E essa é a hora de mostrarmos para todos que nós, trirrienses, também somos 
jovens conscientes! 
E é por esse motivo que convido vocês para participarem do nosso protesto 
segunda-feira, ás 16:30, na praça São Sebastião em frente a prefeitura, para 
lutarmos por um Brasil melhor! 
Quem quiser ajudar na confecção dos cartazes e tudo mais.. é só chegar um 
pouquinho mais cedo que já estaremos lá! Espero vocês!! 
 
EVENTO PROTESTO JUNTA BRASIL (Três Rios): 
http://www.facebook.com/events/508956402507237/ 
 
VEM PRA RUA!! 
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O IMPOSSÍVEL SÓ EXISTE NA MENTE DOS ACOMODADOS! O POVO 
JUNTO É MUITO MAIS FORTE!! 

https://www.facebook.com/
events/126164440925697 20 Sim Não Natal RN 3153

6 

FORA SETURN! FORA AUMENTO ABUSIVO! 
 
As principais cidades do Brasil que estão em luta contra o aumento da tarifa de 
ônibus, estão indo às ruas, em revolta contra o aumento da passagem nos 
ônibus, e por um transporte público de qualidade. Nos últimos meses temos 
acompanhado não só em Natal/RN, mas em várias cidades do Brasil, um 
verdadeiro ataque por parte dos governos de plantão em conjunto com 
empresários do transporte privado, aos interesses da população brasileira, com 
seus ônibus sucateados, motoristas acumulando funções, ausência de linhas em 
todos os horários, esperas gigantescas pelo transporte, unificação de linhas que 
diminuem os percursos, paradas destruídas e péssima malha viária, ainda 
reajustaram suas tarifas sem trazer nenhuma melhoria efetiva na qualidade do 
sistema de transporte em nossa cidade, quando as mesmas já são um grande 
fardo para o bolso do povo. 
 
Diante desse descaso, necessitamos dar um basta a essa situação. Através da luta 
poderemos obter conquistas, como foi visto aqui ano passado (2012), e este ano 
em Porto Alegre, e agora em Goiânia, mostrando que quando a população se 
organiza as vitórias são possíveis. Nós aqui em Natal estamos fazendo a nossa 
parte, vamos todos às ruas protestar por mudanças efetivas nesse sistema falido 
e viciado, levem suas panelas, apitos, tambores, instrumentos de percussão e 
suas vozes para juntos fazermos barulho!  
 
Nossas Reivindicações: 
 
 
Redução imediata das tarifas em toda grande Natal; 
 
Acabar com a dupla função do motorista cobrador; 
 
Bilhetagem única (ônibus e alternativos); 
 
Integração entre os ônibus da grande Natal/RN; 
 
Passe-Livre para Estudantes e Desempregados; 
 
Criação do Fórum permanente sobre transporte público; 
 
Ônibus 24h; 
 
Renovação imediata de toda frota; 
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Retorno imediato de todas as linhas extintas; 
 
Construção de corredores exclusivos para ônibus, bem como malha viária 
adequada para ciclistas (ciclovias); 
 
Por um transporte 100% público. 

https://www.facebook.com/
events/467344366682650 18 Sim Não Mossoró RN 2306 

O Diretório Central dos Estudantes da UERN, DCE/UFERSA, Grêmio/IF, 
Grêmio/Abel coelho, Grêmio/Eliseu ventania, DCE - UNP , Resistência 
Mossoró e a sociedade civil estão convidados a todos para nosso primeiro ato 
publico do movimento pau de arara. 
Nos reuniremos na Praça do pax, no centro da cidade, nessa terça feira 18/06, 
começando às 07:00h. (MANHÃ) Desde já ! Há-braços!!! 

https://www.facebook.com/
events/170187516488774 22 Sim Não Vilhena RO 3819 

NOVOS PROTESTOS E REIVINDICAÇÕES ESTÃO SENDO 
ORGANIZADOS, SEMPRE DE MODO PACÍFICO E ORGANIZADO. 
 
REIVINDICAÇÕES: 
 
- PAUTA NACIONAL (defendidas em todo o país): 
1) Contra a PEC 37/2011 (Ministerio Público); 
2) Contra a PEC 33/2011 (Decisões do STF sujeitas a ratificação do Congresso); 
3) Contra o Voto Secreto Parlamentar; 
4) Corrupção para crime hediondo; 
5) Fim do foro privilegiado; 
6) Imediata investigação dos gastos com as Copas. 
 
- PAUTA REGIONAL E LOCAL (sugeridas pelos participantes de Vilhena): 
1) Contra o nepotismo em Vilhena; 
2) Contra a corrupção nos Concursos Públicos em Vilhena; 
3) Contra a lotação excessiva de portariados em Vilhena e no governo do 
Estado; 
4) Apoio aos grevistas (professores, agentes penitenciários e outras classes que 
estejam em greve); 
5) Criação de empregos e reaquecimento da economia vilhenense; 
6) Contratação de médicos de especialidades inexistentes, ou em quantidade 
insuficiente para a demanda da população. 

https://www.facebook.com/
events/617257991619349 20 Sim Não Ji-Paraná RO 2154 O percurso iniciará na praça do teatro e terminará em frente a câmara municipal 

https://www.facebook.com/
events/155244544660010 30 Sim Não Alta Floresta 

Doeste RO 650 

#ANTES DE TUDO: PROTESTO PACÍFICO! 
 
 
" SAÍDA NA PRAÇA CASTELO BRANCA. 
 
Vamos nos unir com o resto do povo brasileiro e fazer a nossa parte!  
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/06/2013 estão sendo marcadas em várias cidades do Brasil, atos de 
manifestação com o intuito de movimentar a população. 
 
Motivos das manifestações que foram decididos na reunião: 
Peguem como ideia para cartazes e vamos a luta! 
 
Também conseguimos um carro de som (trio elétrico) onde poderemos falar de 
forma que os habitantes ouçam e que ajudará na nossa organização.  
 
Seguem os motivos decididos, se você tem o seu não deixe de postar: 
 
*Falta de água ou água suja na cidade; 
*Falta de energia constantemente sendo que há diversas usinas na região; 
*Problemas de pavimentação dentro da cidade (buracos ou ruas sem serem 
asfaltadas); 
*Problemas na saúde ( falta de profissionais qualificados ou até mesmo falta de 
profissionais em certas áreas tais qual ortopedista ); 
*Melhor estruturação do hospital pois não possui “estrutura” para atender quase 
nenhum tipo de emergência; 
*Cobrar o melhor investimento do dinheiro público de Alta Floresta e que tal 
investimento seja mostrado a população (TRANSPARÊNCIA); 
*Pessoas portariadas que estão trabalhando sendo que pessoas que passaram 
pelo processo de concurso público não são chamados para assumir o cargo; 
*Corrupção; 
*Apoio às manifestações em escala nacional; 
*Saneamento básico; 
*Improbidade administrativa, questão em que políticos realizam obras e aferem 
o princípio da impessoalidade, colocando seu nome como idealizador e/ou 
realizador de tal ato; 
*Iluminação da cidade; 
*Estradas rurais; 
*Pontes em péssimo estado; 
*Cobrar melhor representação dos vereados aqui na cidade. 
*Melhor investimento na infraestrutura das obras públicas que constantemente 
são largadas de lado após o pouco uso das mesmas como por exemplo o teatro 
municipal que se encontra em condições precárias. 
Traga a sua causa, em um país onde tudo está errado, ficar calado não é certo! 
Pratique a sua liberdade de expressão, vamos para a rua, munidos de cartazes e 
gritos, sem violência. 
O povo de AFO deve dar exemplo para o resto do Brasil, mostrando que é 
possível mudar se nos unirmos. 
 
2 Ato vai ser uma passeata que irá ocorrer no dia /06/2013 em sincronia com 
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vários movimento espalhados 
pelo Brasil, no mesmo local e hora 
 
CONVIDE TODOS! 
FAÇA SEU CARTAZ E #VEMPRARUA!  
 
OBS: É UMA PASSEATA INTELIGENTE ENTÃO VOCÊ QUE QUER 
CAUSAR DANOS FIQUE NA SUA CASA! 

https://www.facebook.com/
events/381212458651104 24 Sim Não Porto Alegre RS 4785

0 

CHEGA DE INÉRCIA! SAÍMOS DO FACEBOOK! NOSSO MOVIMENTO 
NÃO PODE PARAR!  
O ESTADO É OPRESSOR e VIOLA NOSSO DIREITO CONSTITUCIONAL, 
PREVISTO NO ART 5º, inciso "XVI - todos podem reunir-se pacificamente, 
sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo 
local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;" da 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 
ESTA É UMA MANIFESTAÇÃO PACÍFICA. NÃO DEIXEMOS A POEIRA 
BAIXAR! 
 
A FAVOR DE MAIOR INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO, SAÚDE e 
SEGURANÇA NO RS e PELA REDUÇÃO DE 80% DOS CCs DO 
GOVERNO, SUBSTITUINDO-OS POR CONCURSADOS!  
 
A NÍVEL DE FEDERAÇÃO A VIGÍLIA É PELA REJEIÇÃO DOS PECs 33 e 
280! 
 
Prezamos por uma manifestação SADIA, PACÍFICA E LEGÍTIMA. E no 
intuito de evitar o crescente vandalismo, pensamos em evitar as caminhadas. 
Queremos a presença da PM, sim, protegendo os cidadãos, SEM USO DE 
VIOLÊNCIA.  
 
ALÉM DOS CARTAZES, LEVE SEU PROTESTO ESCRITO TAMBÉM EM 
UMA FOLHA DE PAPEL OFÍCIO, ASSINADO e COM o seu n.º de CPF, que 
lhe identifica como Cidadão, para que possamos juntar todos e repassar aos 
Governantes. Não poderão dizer q não sabem do que se trata.... 
 
ESTA É MAIS UMA TENTATIVA DE "FORMA DE MOBILIZAÇÃO", 
BUSCANDO A PACIFICIDADE e ao mesmo tempo ALCANÇAR 
OBJETIVOS NA SOLUÇÃO DAS NOSSA REIVINDICAÇÕES.  
 
NÃO CUSTA NADA TENTAR!  
NOSSA MOBILIZAÇÃO JÁ GEROU MUDANÇAS!!! 

https://www.facebook.com/ 21 Sim Não Caxias do RS 2755 Sexta: 
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events/423541581087029 Sul 1 18:30 - Concentração Praça Dante. 
 
Itinerário: Facebook. 
 
Temas: 
1 - Combate à corrupção 
2 - Contra à repressão aos movimentos sociais 
3 - Transporte de qualidade e mobilidade urbana 
4 - Mais segurança 
5 - Saúde 
6 - Educação 
 
GALERA SE TIVER CHOVENDO NO DIA, VAI ROLAR IGUAL, ENTÃO 
QUEM TEM MEDO DE SE MOLHAR COMPRE UM GUARDA CHUVA E 
VÁ IGUAL ! 
 
Observações: 
- O ponto de encontro será a Catedral. 
- O trajeto será o seguinte: (Praça Dante Alighieri - Marquês -Pinheiro -Feijó - 
Sinimbu - Praça) 
- Não serão apoiados atos de vandalismo e depredação 
 
Cidades apoiadoras que estarão presentes: 
-Feliz 
-Nova Petrópolis 
-Flores da Cunha  
-Vernanópolis 
-Antonio Prado 
-Bento Gonçalves  
-São Marcos  
-Garibaldi  
-Farroupilha 
-Ipê 

https://www.facebook.com/
events/126763847532025 20 Sim Não Rio Grande RS 1056

4 

O preço das passagens foi a gota d’água que faltava...  
 
O gigante acorda e nós brasileiros vamos às ruas para protesto pacífico movido 
por nossa insatisfação diante dos fatos!!!! 
 
Vamos marchar pelo passe livre; redução do valor da passagem; fim do 
monopólio da noiva do mar; por melhorias no transporte em Rio Grande, e para 
dar um basta nos absurdos que vem ocorrendo: corrupção sistêmica; 
transgressão aos direitos civis; repressão e violência desproporcionada contra os 
movimentos; impostos exorbitantes; PEC 37; bilhões com as obras da copa 
enquanto a saúde pública, educação e segurança deixam mais do que desejar! 
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Motivos não faltam para protestarmos... 
Vamos mostrar a força que temos unidos. Traga seu cartaz, seu apito e sua 
vontade de mudar o Brasil pras ruas. O mundo precisa ouvir nossos gritos por 
mudanças.  
 
Quando o povo acorda, os políticos não dormem mais! 
 
 
OU PARAM A ROUBALHEIRA, OU PARAMOS O BRASIL! 
CHEGA DE SILÊNCIO. O BRASIL ACORDOU! 
 
Concentração 17h no Largo Dr. Pio (entrada do calçadão) com previsão de saída 
ás 18h. 

https://www.facebook.com/
events/273885142756016 14 Sim Não Porto Alegre RS 7023 

Companheiros, convocamos todxs à estarem presentes hoje na Tribuna Popular 
no Largo Vivo, pois esta luta também é nossa! 
Esclarecemos que hoje não será um ato puxado em si pelo Bloco de Lutas, mas 
estamos juntos por acreditar que a Lei Geral da Copa só irá aumentar a 
repressão! 
Em breve marcaremos assembleia do Bloco. 
 
Compareça hj, leve seu instrumento, sua alegria e sobretudo, a sua vontade de 
lutar contra a opressão! 
 
CONTRA O AUMENTO, CONTRA A REPRESSÃO, CONTRA OS 
DESPEJOS PROMOVIDOS PELAS OBRAS DA COPA! 
PELA RETOMADA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS! 
 
 
Aproxima-se a Copa das Confederações, mais um daqueles eventos organizados 
pela FIFA que manipulam a paixão do povo brasileiro pelo futebol para gerar e 
canalizar uma enxurrada de dinheiro para grandes empresas, além da própria 
FIFA, convertida há muito tempo em balcão mundial de negócios relacionados 
ao futebol. Mas a FIFA e suas empresas não agem sozinhas: tem ao seu lado os 
governos municipais, estaduais e o federal, que permitem, facilitam e participam 
do jogo no mesmo time: o do capital. 
 
As empresas, especialmente as patrocinadoras da Copa 2014, produzem aquelas 
propagandas muito caras e bem produzidas, projetando uma situação de euforia 
generalizada, em que brasileiros e brasileiras de todas as classes sociais e 
gerações se juntam numa “corrente pra frente” de otimismo. A “grande” mídia, 
que ganha muita grana com a transmissão dos grandes eventos esportivos, vende 
muito caro o espaço em televisão, rádio, revistas, jornais etc. para essas 
empresas divulgarem suas propagandas de um “oba-oba” ganancioso. Numa 
dessas propagandas, as pessoas são convocadas a comparecer nas ruas para 
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celebrar a Copa, sempre com muito entusiasmo e alegria. 
 
Mas, nós, que amamos futebol, vibramos com um gol de nosso time e gostamos 
de festejar nas ruas, não somos idiotas e, por isso, não aceitaremos ser 
manipulados pela “máquina” de lucro da FIFA e das grandes empresas. E o pior 
é que essa “máquina” de lucro é sustentada por recursos do Estado brasileiro: o 
maior financiador da Copa e das Olimpíadas é, na verdade, um banco público - 
o BNDES, que utiliza dinheiro do Tesouro Nacional, do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), do 
PIS/PASEP etc. Além do mais, duas outras empresas públicas também figuram 
como maiores financiadoras: Caixa Econômica Federal e Infraero. Assim, sem 
ser consultado, é o trabalhador quem financia a farra da Copa e das Olimpíadas. 
 
 
Porém, os problemas trazidos pela Copa do Mundo vão muito além dos recursos 
públicos públicos envolvidos. Já são mais de 200 mil pessoas ameaçadas de 
remoção (muitas já removidas) em nome dos interesses das grandes empreiteiras 
e do mercado imobiliário. Mais que isso, a Copa representa militarização das 
cidades e violência policial; repressão a ambulantes e população de rua; 
corrupção; aumento da dívida pública; obras de necessidade e importância 
duvidosa; saúde e educação precárias; exploração sexual de mulheres, crianças e 
adolescentes; falta de acesso à informação e participação popular; estádios cada 
vez mais elitizados; leis de exceção; proibição de protestos e atividades culturais 
tradicionais. Esta é a verdadeira realidade por trás dos jogos. Portanto, existe um 
enorme processo que nega o nosso direito à cidade e precisamos lutar contra ele. 
 
 
Este projeto, que visa atender a ganância por lucros dos grandes grupos 
econômicos em nome de um suposto desenvolvimento, é fortalecido quando se 
organiza megaeventos esportivos. Porém este processo não ocorre apenas nas 
grandes cidades, mas também em todos os outros megaprojetos, como a Usina 
Belo Monte, e quando se desrespeita o direito à terra dos povos indígenas, tendo 
em vista favorecer os interesses do agronegócio. Assim, nos solidarizamos com 
a luta dos povos indígenas e repudiamos a ação criminosa da Polícia Federal e 
as medidas dos governos estaduais e federal, que favorecem os latifundiários e 
negam o direito constitucional dos povos tradicionais e trabalhadores rurais à 
demarcação de terras e à reforma agrária. 
 
Diante dessa situação inaceitável, compondo um ato nacional convocado pela 
Articulação Nacional dos Comitês Populares da COPA – ANCOP convocamos 
os trabalhadores e trabalhadoras a ocuparem as ruas! Não vamos nos calar e nos 
curvar a esse “oba-oba” que enriquece poucos e só piora as péssimas condições 
sociais da maioria dos trabalhadores brasileiros. 
 



! 275!

Diante dessa situação inaceitável, convocamos os trabalhadores e trabalhadoras 
a ocuparem as ruas! Não vamos nos calar e nos curvar a esse “oba-oba” que 
enriquece poucos e só piora as péssimas condições sociais da maioria dos 
trabalhadores brasileiros. 

https://www.facebook.com/
events/575005582560420 23 Sim Não Canela RS 3586 

É de conhecimento geral a situação em que se encontra o nosso país, sobre toda 
corrupção e sujeira que envolve frequentamente nossa política. Mas nas últimas 
semanas, uma onda de protestos tomou conta das nossas maiores capitais. Creio 
que nunca estivemos tão perto de realmente mudar algo. 
 
E é por acreditar nisso que, venho por meio desta ferramenta de comunicação, 
chamar a todos para um manifesto de apoio em nossa cidade. Vocês, que assim 
como eu, se deparam diariamente com gravações registrando abusos absurdos 
de policiais contra manifestantes e com políticos se mostrando céticos diante de 
tais acontecimentos.  
A todos que compartilham da minha indignação com um país que tenta cegar 
sua população e mascarar sua cara com o brilho fosco desta Copa do Mundo, 
enquanto, nós brasileiros sofremos com preços abusivos e corrupção; com 
bolsas e mais bolsas que disfarçam, mas não corrigem a fome e o desemprego; 
com a educação e a saúde em estados muito mais que precários. Nossa realidade 
é violenta e insegura. Nossos problemas são gigantescos. E ainda assim, há 
quem diga que estamos lutando por uma causa barata (como diria certo 
jornalista: “são apenas vinte centavos”).  
 
Pois bem, que seja. Vinte centavos que desencadearam uma reação há muito 
esperada. O Brasil acordou, nós acordamos. Vamos mostrar com este manifesto 
que todos estamos engajados na mesma causa, em prol do bem comum. Vamos 
prestar nosso apoio, que apesar da distância, pode vir a ser próximo, aos nossos 
amigos que lutam bravamente por nossos direitos em nossa capital. 
 
Ps: Não levem nenhum tipo de "armas" ou objeto que possa machucar as 
pessoas, afinal nosso objetivo não é machucar ninguém e nem vandalizar, o 
nosso REAL objetivo é fazer um protesto limpo! QUEREMOS UM 
RESULTADO LIMPO!  
 
CRIANÇAS MENOR DE IDADE APENAS COM RESPONSÁVEIS, CASO 
CONTRÁRIO NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELAS MESMAS.  
 
P.S.: Início às 15:00 horas na praça da matriz, conhecida popularmente como 
Catedral de Pedra (Fiquem perto do negócio da RBS pra gente se encontrar mais 
fácil) 

https://www.facebook.com/
events/1385612401653111 24 Sim Não Campo Bom RS 3412 

PESSOAL QUERO AGRADECER A TODOS QUE FORAM AS RUAS E 
PROTESTARAM SEM VIOLÊNCIA, QUE MOSTRARAM QUE SOMOS 
CAPAZES DE FAZER UMA MANIFESTAÇÃO SEM VANDALISMO. 
ESSA É A CARA DE CAMPO BOM, NÃO VAMOS PARAR POR AQUI, 
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ENQUANTO A COISA NÃO MUDAR NÓS NÃO VAMOS PARAR. NOSSO 
SEGUNDO ATO SERA NA SEGUNDA FEIRA NA CÂMARA DE 
VEREADORES 
ONDE SERA APRESENTADO O CONSELHO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE. VAMOS VER SE "NOSSOS VEREADORES" SÃO 
CAPAZES DE VOTAR CONTRA A VONTADE DO POVO! 
 
Por um país com mais justiça social e participação popular. 
 
* Por mais justiça social e contra a corrupção no Brasil, no Rio Grande do Sul e 
em Campo Bom.  
* Mais investimentos na educação, saúde, moradia, saneamento básico. 
*Contra o monopólio dos meios de comunicação. 
*Pela apuração e punição dos políticos corruptos. 
*Contra o estatuto do nascituro. (bolsa estupro) 
*Contra violência policial 
*Contra toda e qualquer forma de descriminação social, religiosa, racial, 
politica, opção sexual 
*Contra os altos investimentos dos estádios da copa. 
EM CAMPO BOM 
*Pela punição dos vereadores farrista 
*Pela apuração das farras das capivaras 
*Por mais investimentos em saúde 
*Pelo Trensurb em campo bom 
*Pelo conselho municipal de transporte público 
*Pela redução do preço da passagem 
*Passe livre para os estudantes 
*Mais linhas de ônibus.  
*Mais democracia nas decisões da cidade 
*Por uma cultura democrática e inclusiva em campo bom 
(Tem mais causas? Informe que as incluiremos aqui!) 
 
#vemprarua #acordabrasil #direitodetodos 
#CAMPOBOMACORDOU 
#VemPraRuaCampoBom 

https://www.facebook.com/
events/597770823589502 20 Sim Não Sapiranga RS 3362 

O movimento sairá do Parque do Imigrante (parcão) e ira até o local que sera 
definido no próximo dia 
 
Tragam bandeiras brasileiras, apitos, sua voz e sua indignação. Para 
confeccionar cartazes: cartolinas, tinta, pincéis, canetões, etc. 
 
Pra quem ainda não entendeu o por que do ato, vou citar alguns pontos 
refletidos por pessoas aqui dentro do evento. 
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- A utilização correta do valor pago ao vale transporte ou a diminuição do valor 
do mesmo. 
- Uma reestruturação na educação. (nosso estado é o unico que não cumpre o 
piso nacional) 
- Mais verbas destinadas a Segurança, Saúde. 
- Altos impostos e taxas cobrados em cima de serviços essenciais ( agua, luz, 
telefone, comida, etc) 
 
TAMBÉM LUTAMOS: 
 
- Contra a criminalização dos movimentos sociais 
- Apoio às vítimas de repressão e violência abusiva da polícia/governo nas 
cidades que protestaram semana passada (SP, RJ, aqui, etc)  
- Busca da sensibilização e do apoio das forças policiais da nossa cidade que são 
povo como nós e estão incluídos em nossas lutas 
- Contra o PEC-37 que vai calar o Ministério Público 
http://www.avaaz.org/po/petition/Mobilizacao_contra_a_contra_a_PEC_37/ 
- Contra o PL 728/2011 que vai criminalizar manifestações durante a Copa - 
http://www.avaaz.org/en/petition/Em_poucos_dias_quem_se_manifestar_poder
a_ser_preso_como_terrorista/?pv=3 
- Contra a repressão imposta pela FIFA em nossa pátria! 
 
E qualquer outro assunto que tenha em questão o direito de igualdade e de 
direitos que não são respeitados do cidadão. 
Somos um povo e devemos agir como tal, só a midia do nosso pais está contra 
nós, na Espanha ouvi relatos que a midia está se referindo como "Brasileiros se 
acordam e vão as ruas". 
=========================================== 
 
A luta da população de São Paulo contra o aumento das passagens de um 
transporte que se diz público está cada vez maior e mais forte! Mas a única 
resposta do governo é uma repressão policial mais truculenta e arbitrária a cada 
ato. Nessa quinta, uma manifestação de 20 mil pessoas, completamente pacífica, 
foi recebida a bombas e balas de borracha na Consolação. Ficou claro que a 
violência parte sempre da polícia. 
 
Eles querem nos calar, nos separar, nos enfraquecer. Mas nós não deixaremos! 
Ninguém vai nos deter em nosso direito de nos manifestar até a tarifa baixar! 
 
 
Nós de Sapiranga queremos ajudar a população Brasileira nessa luta, vem junto 
exigir nossos direitos! 
 
Outras cidades e paises ! 
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https://www.facebook.com/
events/198177110338571 22 Sim Não Ijuí RS 3017 

Ato Nacional Contra o Aumento das Passagens. Caminhada de apoio a 
democracia! 
 
22/06 - SABADO 
16 horas Concentração na praça dos Imigrantes. 
16:30 inicio da caminhada ate a praça da Republica. 
Ijui - RS 
 
Várias cidades pelo Brasil todo estão se mobilizando contra o aumento das 
passagens. Ijuí não irá ficar de fora!  
Apoio aos protestos que estão ocorrendo pelo país. De centavos em centavos 
eles lucram milhões enquanto os serviços prestados estão cada vez piores. 
O que está em pauta não é só o transporte público, mas também: 
- Corrupção 
- Gastos excessivos com a copa 
- Mídia manipuladora 
- Altos impostos e baixa qualidade de serviços essenciais. 
 
O PROTESTO É PACÍFICO! 
Levem apitos, tambores, panelas, o que fizer barulho. Ja levem de casa os 
cartazes, faixas e bandeiras. Aos que quiserem confeccionar no dia, cheguem as 
15h.  
 
TODOS podem participar, este ato é democratico, sem apelo a partidos 
politicos, bem como sem discriminação de orientação sexual, etnia ou religião.  
 
ATENÇÃO: 
Caso alguém tema a lei que proíbe as manifestações, estamos TOTALMENTE 
respaldados pela nossa CONSTITUIÇÃO, onde rege: 
CF/88 Art5º - XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais 
abertos ao público, independentemente de autorização. 

https://www.facebook.com/
events/527532943962390 20 Sim Não Santa Rosa RS 3001 

Deixemos de ser estes “ativistas de sofá” como somos intitulados e vamos por a 
cara a tapa. Vamos lutar por nossos direitos como cidadãos brasileiros, vamos às 
ruas reinvindicar o que é nosso por direito. 
Todos estamos presenciando o que está acontecendo em São Paulo e em 
diversas outras cidades brasileiras, está na hora de fazermos algo para nossa 
cidade, algo para o bem comum, que beneficie a todos. 
Vamos a luta para a aplicação do transporte público gratuito para os estudantes, 
que nos foi prometido na campanha do atual prefeito e até agora não foi 
cumprido, lutemos também contra os gastos excessivos em obras públicas em 
nossa cidade, contra o gasto desenfreado e desnecessário de verbas públicas e 
superfaturamento das mesmas. Não podendo esquecer também a situação que as 
estradas da região e mesmo as ruas de nossa cidade se encontram, lastimáveis. 
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Você sabe o que é a PEC37 que corre o risco de ser aprovada dia 26 deste mês?  
A PEC37 é uma lei que visa tirar do MINISTÉRIO PÚBLICO O DIREITO DE 
INVESTIGAÇÃO. 
 
O Ministério Público é o único órgão atualmente que consegue investigar 
corrupção sem possibilidade de sofrer retaliação. Por não ser subordinado ao 
executivo, tem independência orçamentária e os promotores não podem ser 
removidos. 
 
Se por exemplo o delegado investigar o governador, corre-se o risco de ser 
removido para outros lugares e ter cortes orçamentários. 
 
Nunca mais teremos um espaço público com poderes de investigação com tantas 
prerrogativas, se esse projeto for aprovado. 
 
Um órgão sem autonomia necessária, não pode ter o monopólio da investigação! 
E este é o caso da Policia Civil e Federal. 
 
Negar o poder de investigação do Ministério Público, é consentir com que a 
principal ferramenta legítima de acesso da população seja calada! 
 
 
Chegou a hora de Santa Rosa e região erguerem suas vozes para que juntos 
possamos clamar por nossos direitos. Participe desta manifestação pacífica você 
também. 
 
Pedimos que não haja nenhuma apologia a partidos políticos, para que este 
manifesto seja de cunho independente, sem partidarismos. 
 
Local da concentração: Praça da Bandeira 
 
Levem seus cartazes e faixas, apitos, coisas para fazer barulho, vamos fazer isto 
acontecer! 

https://www.facebook.com/
events/400986960019337 18 Sim Não Caxias do 

Sul RS 2948 

Occupy Câmara dos Vereadores 
 
Data: 18/06/2013 
 
Horário: 
17:00 - Reunião CMTT (quem puder ir) - 3º andar, auditório Sec. Transp. 
- A luta é por R$ 2,50. 
 
18:00 - Câmara de Vereadores: 
Pauta: 
-R$ 2,50 + Transporte de Qualidade 
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-Respeito Vereadores 
-Horário da sessão 
 
-- 
 
Sexta: 
18:30 - Concentração Praça Dante. 
 
Itinerário: Facebook. 
 
Temas: 
1 - Combate à corrupção 
2 - Contra à repressão aos movimentos sociais 
3 - Transporte de qualidade e mobilidade urbana 
4 - Mais segurança 
5 - Saúde 
6 - Educação 
 
 
GALERA SE TIVER CHOVENDO NO DIA, VAI ROLAR IGUAL, ENTÃO 
QUEM TEM MEDO DE SE MOLHAR COMPRE UM GUARDA CHUVA E 
VÁ IGUAL ! 
 
Observações: 
- O ponto de encontro será a Catedral. 
- O trajeto será o seguinte: (Praça Dante Alighieri - Marquês-Pinheiro-Feijó-
Sinimbu-Praça) 
- Não serão apoiados atos de vandalismo e depredação 

https://www.facebook.com/
events/272933932851262 23 Sim Não Taquara RS 2807 

No próximo domingo ocorrerá a manifestação Taquarense e de toda a região 
para a conscientização política, com foco no abaixo a PEC37, corrupção e apoio 
às movimentações que estão ocorrendo em todo o nosso país." 
 
- A MANIFESTAÇÃO SERÁ PACÍFICA E APARTIDÁRIA. 
 
- ESTÁ EXPRESSAMENTE PROIBIDA A MANIFESTAÇÃO 
PARTIDÁRIA. 
 
 
>> Dia 23/06 (domingo) 
>> Horário: 15h 
Concentração em frente a Câmara de Vereadores. 
 
>> Trajeto: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4946704664980&set=oa.19919852
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6901528&type=1&relevant_count=1&ref=nf 
 
>> LEVEM AGASALHOS PARA SEREM DOADOS PARA INSTITUIÇÕES 
CARENTES. 
 
Requerimentos para a prefeitura, brigada militar e polícia rodoviária já estão 
protocolados. 
 
>> IMPORTANTE: REUNIÃO NA SEXTA-FEIRA ÀS 9H NA PRAÇA DA 
BANDEIRA, E A NOITE, ÀS 19H TAMBÉM NA PRAÇA DA 
BANDEIRA.<< 
 
 
 
 
LEVEM SEUS CARTAZES, PINTEM O ROSTO, VAMOS LUTAR PELOS 
NOSSOS DIREITOS!! 
 
Divulguem o evento para seus amigos, familiares, vamos trazer muita gente para 
participar! 
 
 
#VempraRua #BrasilAcordou #OGiganteAcordou #AcordaBrasil #DiadoBasta 

https://www.facebook.com/
events/401106483333036 22 Sim Não Cachoeira 

do Sul RS 2756 

Diante de todos os manifestos espalhados pelo território brasileiro, perante à 
mesma causa, difícil foi ficar inerte. O nosso intuito é dar não apenas apoio, mas 
um grande incentivo à essa causa , afinal nós todos temos essa vontade de exalar 
a raiva, ou talvez a razão perante tudo isso. . Movam-se. É difícil, não! É fácil, 
está tudo aos olhos. É SO QUERER!! 
 
Serão 2 á 3 horas de manifestação saindo as 18:00hrs da Praça da Matriz , 
seguiremos a Rua Sete de Setembro até a Presidente Vargas em direção a Rua 
Saldanha Marinho até as 5 Esquinas aonde a dispersão do movimento. 
 
PS: Sintam-se livres para protestar, de maneira clara, objetiva e com educação 
sobre os principais temas e também o que quiserem. Chamem a atenção e vamos 
mostrar a nossa voz! 
 
Sábado as 17:30 aonde todo trajeto e informações está aqui no próprio evento. 
 
# O que vocês estão protestando afinal? 
- Estamos protestando contra : PEC 37 , Aumento das Passagens de Transporte , 
alto preço dos impostos desproporcional ao tamanho do investimento na Saude, 
Educação e Segurança...Problemas locais  
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# Qual o objetivo? 
Protestamos porque temos voz, queremos mudança .. acordamos e não vamos 
deixar nenhuma injustiça seja feita pelo bem a nossa Pátria. 
 
# Como Protestar? 
- Proteste do que jeito que quiser , Você é livre para expressar aquilo que te 
revolta , leve faixas, cartazes mascaras .. Proteste sobre os problemas da cidade 
e do Brasil. 
 
# Posso Levar Bandeira do meu partido? 
- Não ! 
 
# Se chover vai ter? 
- Sim ! O Povo não é de açúcar já foi mostrado isso no VEM PRA RUA 
QUINTA 
 
# É importante chegar no horário? 
- Sim. Para organizarmos de forma mais cômoda todos. 
 
Aguardaremos até as 18:00hrs para a largada. 
 
SEM VIOLENCIA ! 
 
Qualquer duvida a mais poste aqui. 

https://www.facebook.com/
events/587954027891627 26 Sim Não Cruz Alta RS 2263 

CONCENTRAÇÃO: 17h00 EM FRENTE A IGREJA DA MATRIZ 
 
PROTESTO PACÍFICO! 
Levem apitos, panelas, o que fizer barulho, levem de casa os cartazes, faixas e 
bandeiras.  
TODOS podem participar 
 
ACORDA BRASIL. 
 
Finalmente o jargão ‘acorda Brasil’ está se tornando algo concreto, já que o 
povo brasileiro parece ter acordado e decidido se voltar, não apenas contra o 
aumento da tarifa de ônibus, o qual foi um estopim, cuja situação foi 
aproveitada para que o povo se revoltasse e saísse para as ruas a fim de 
protestar, mas contra a corrupção, contra o aumento dos impostos, contra os 
exorbitantes gastos para que o Brasil possa sediar a Copa do Mundo, bem como 
outras formas de exploração da população! O Brasil está virando (ou já virou) 
Terra de Ninguém. 
 
Acerca dos comentários sobre o Brasil estar contra a Copa, esclarecemos que 
não se trata disso, afinal de contas somos o país do futebol, se trata de estar 
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contra os gastos exorbitantes com a Copa do Mundo enquanto milhões de 
pessoas morrem nas filas dos hospitais esperando por atendimento e enquanto 
falta educação de qualidade para nossas crianças! 
Brasil, tu verás que um filho teu não foge à luta! E chegou a hora de lutar! Lutar 
a favor da educação, da saúde e de uma vida digna! Vamos lá! VEM PRA RUA 
PROTESTAR! 
#vemprarua #protesto #porumBrasilmelhor 
 
SE HOUVER QUALQUER ATO DE VANDALISMO OU DEPREDAÇÃO 
AO PATRIMÔNIO PÚBLICO O RESPONSÁVEL SERÁ PENALIZADO! 

https://www.facebook.com/
events/189206357904364 22 Sim Não Camaquã RS 1643 

Agora é a hora  
o futuro da nossa cidade e do Brasil está nas nossas mãos...mais do que nunca 
em nossa geração, 
 
como foi com nossos pais no passado, é hora de pintar a cara,vestir branco e ir 
pras ruas fazer barulho! 
 
sinto que algo está para mudar em nosso país..só depende de nós! 
eu quero um futuro melhor...pra mim e pros meus filhos... 
e vocês?? 
 
Sábado as 16:00 vamos às ruas em um ato pacífico em apoio a todos que estão 
lutando por nosso País. 
Devemos mostrar que estamos aqui,e que estamos vendo,e sentindo tudo!!! 
Está na hora de enxergarem que os jovens pensam sim!e tem opinião sim! 
Vamos? 
Não é por 0,20 centavos em SP,RJ,POA,é por liberdade de opinião e expressão 
no mundo todo! 
Vem Camaquã,Vem pra Rua porque a rua é a Maior arquibancada do Brasil. 
 
 
Todos os atos organizados por este movimento apolítico serão geridos por uma 
comissão organizadora formada por 8 pessoas, representando a comunidade em 
geral. 
 
Seguem abaixo as nossas principais reivindicações e ideologias: 
 
- Não importa se você é ateu, crente, budista, católico, negro, pobre, rico, índio, 
amarelo, branco.  
- Não importa se você é HOMEM, MULHER OU HOMOSSEXUAL.  
- Não importa se somos do Sul, do Norte, do Nordeste, do Sudeste.  
 
Vem com a gente MUDAR O BRASIL 
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TODOS SOMOS BRASILEIROS.  
 
Não podemos perder o foco dos protestos.  
Temos de ESTAR UNIDOS - CAMAQUÃ FOI PARA AS RUAS. O POVO 
SAIU DO COMA. 
 
- Lutemos pelos nossos impostos de volta em BONS SERVIÇOS PÚBLICOS.  
- Vamos cobrar que nos PRESTEM CONTAS DOS GASTOS COM A COPA 
DO MUNDO.  
 
- Lutemos contra A PEC 33 E A PEC 37.  
 
- Vamos a luta por mais Saúde e Educação. 
 
- Foco contra a corrupção 
 
- Exigir nossos direitos como cidadão desse município, Estado e Pais 
 
Essas serão as nossas principais reivindicações durante a manifestação do 
próximo dia 22, vem com a gente, TRAGA seu CARTAZ, BANDEIRA, 
FAIXAS, FLORES, lute com por uma Camaquã e um BRASIL Melhor. 
JUNTOS TEMOS O PODER. NÃO SE DIVIDAM. 
 
Observações: 
 
- Nosso Movimento é, e será Apartidário, por isso não traga bandeiras políticas 
para as manifestações. 
 
- Não serão tolerados atos de vandalismo ou qualquer atitude que venha contra a 
ordem e segurança dos protestos. 
 
- Todas as publicações com caráter partidário, homofóbico ou desrespeitoso, 
serão excluídas das nossas publicações. 
 
- Caso você queira participar da comissão de organização, enviar um recado 
privado para um de nossos organizadores 
 

https://www.facebook.com/
events/465176020239829 29 Sim Não Lajeado RS 1632 

Manifesto Geral 
 
MANIFESTAÇÃO PACIFICA! 
 
Paz, Amor, Cultura e Arte 
 
Em nome da Produção Ensaio Geral convocamos a todos que compartilham da 
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nossa ideia de espalhar Paz, Amor, Cultura e Arte pelo mundo, neste momento 
de mobilização nacional, para participar da nossa marcha musical na cidade de 
Lajeado. 
 
Concentração acontecera no Parque do Imigrante as 13h, tragam cartazes, 
bandeiras, flores. Faremos uma caminhada pela cidade até o Parque do 
Theobaldo Dick, cantando, distribuindo flores, sorrisos, abraços.  
 
Preparem seus braços para abraçar a todos que nos impedirem de protestar! 
 
Levem velas, para que ao escurecer, mostremos ao mundo nossa luz! 
 
Toda espécie de flor e pano colorido é bem vindo! 
 
Se isso é utopia, que façamos dela realidade. 
 
 
 
É hora de praticar o que aprendemos. 
 
UBUNTU - Eu sou, porque nós somos. 
Todos nós somos brasileiros e estamos mudando o mundo que nós mesmos 
iremos crescer e criar nossos filhos e netos. 
 
- As 17 horas no Parque Theobaldo Dick: 
Escambo Geral: traga o que você não usa mais, para trocar por outra coisa! 
(livros, cds, roupas, bijus!) 
Meditando por Amor 
Voz e Violão: Quem quiser fazer um som, traz seu violão, tambor, flauta! 
Rodas de conversa: a ideia é que todos possam debater sobre todas as 
manifestações que estão acontecendo, trocar informação. Aprender e ensinar 
algo novo! 
Faça seu cartaz e manifeste o que você acha importante. 
 
Vamo lá genteeee! 
 
Mude por amor! 
PAZ! 
 
CULTUUUUURAA NEEEEELESSSS! 

https://www.facebook.com/
events/520175328042693 24 Sim Não Estrela RS 1200 Manifesto contra toda corrupção política nesse nosso Brasil! 

https://www.facebook.com/ 24 Sim Não Rio Pardo RS 1186 Com CHUVA ou sem chuva vai ter SIM MANIFESTAÇÃO 
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events/533940266668978  
A ideia é o seguinte : CONCENTRAÇÃO NO CANTEIRO CENTRAL DO 
TREVO AD 5 HORAS DA TARDE, VAMOS TRANCAR O TREVO EM 
HORÁRIO DE PICO APÓS SEGUIREMOS PARA A CÂMARA DE 
VEREADORES. 
 
 
 
________________________________________________________________
__ 
Pra quem ainda não entendeu o por que do ato, vou citar alguns pontos 
refletidos por pessoas aqui dentro do evento. 
 
- A utilização correta do valor pago ao vale transporte ou a diminuição do valor 
do mesmo. 
- Uma reestruturação na educação. (nosso estado é o unico que não cumpre o 
piso nacional) 
- Mais verbas destinadas a Segurança, Saúde. 
- Altos impostos e taxas cobrados em cima de serviços essenciais ( agua, luz, 
telefone, comida, etc) 
- Ao voto negativo da PEC 37. 
- Apoio a toda manifestação pacifica no território Brasileiro. 
 
E qualquer outro assunto que tenha em questão o direito de igualdade e de 
direitos que não são respeitados do cidadão. 
Somos um povo e devemos agir como tal, só a midia do nosso pais está contra 
nós, na Espanha ouvi relatos que a midia está se referindo como "Brasileiros se 
acordam e vão as ruas". 
 
 
DEIXO BEM CLARO QUE SERÃO PROIBIDAS BANDEIRA DE 
QUALQUER PARTIDO POLÍTICO, PARA EVITAR QUALQUER 
CONFLITO E NÃO FUGIR DO PROPÓSITO.  
 
AFINAL ESTA MANIFESTAÇÃO É PACÍFICA ACIMA DE TUDO. 

https://www.facebook.com/
events/450223858406820 22 Sim Não Encantado RS 928 

O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. 
 
protesto pacifico contra corrução e melhorias em nossa cidade!!! 

https://www.facebook.com/
events/203543726478633 17 Sim Não Venâncio 

Aires RS 694 

Este é um momento muito especial para o Planeta Terra e seus habitantes. 
 
Manifestações que exigem mudanças estão eclodindo por todos os lados e 2013 
será um marco em nossa história. 
 
Vamos todos juntos mostrar que a Luz que ilumina e dissipa a escuridão está 
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acesa. 
 
Você é livre para durante a manifestação deixar o seu recado em forma de 
cartazes, faixas, camisetas, palavras ou silêncio.  
 
Nossa manifestação não terá ligação com partidos políticos, grupos religiosos, 
ONGS ou outras organizações.  
 
Nossa manifestação terá ligação com aquilo que é essencial e que a tudo 
conecta, o amor incondicional. 
 
Se não nós, quem? Se não agora, quando?  
 
*A data e horário estão sincronizados com a nova manifestação que irá ocorrer 
em São Paulo e que tem até o momento 240.000 mil confirmados na página do 
evento 

https://www.facebook.com/
events/207695216020995 18 Sim Não São Gonçalo RS 629 Concentração as 17:00 na praça do Zé Garoto. 

Caminhada até a Prefeitura 

https://www.facebook.com/
events/485153961559408 26 Sim Não Chuí RS 92 

MOVIMENTO PACÍFICO de manifestação com reivindicações do povo. Não 
serão aceitas BANDEIRAS PARTIDÁRIAS nem ofensas pessoais. As 
reivindicações são em nível Nacional , Estadual e Municipal.FAÇA SEU 
CARTAZ E PARTICIPE CONOSCO! 

https://www.facebook.com/
events/186403958187176 23 Sim Não Pelotas RS 1964

4 Vamos todos decidir sobre o próximo ato e sobre nossas reivindicações. 

https://www.facebook.com/
events/171586009684838 21 Sim Não Santa Cruz 

do Sul RS 5464 

Ameaçam retornar com o aumento de passagens para os abusivos R$ 2,55 
Não é apenas por 30 centavos (que ao longo do ano tornam-se pesados no bolso) 
é por direitos.Pelo simples direito de protestar, não podemos aceitar essa prévia 
de ditadura, onde exército e policia são usados contra o povo em nome do 
governo. 
Tomemos como exemplo o resto do pais. 
Vamos as ruas! Tomemos as praças, tomemos as ruas que são nossas! 
Que acham de começarmos a nos concentrar as 17H na Praça Getulio Vargas? 

https://www.facebook.com/
events/118076285029478 26 Sim Não Santana do 

Livramento RS 2679 

REUNIÃO ABERTA 
 
Amanhã 09/07 às 14h, reunião aberta para as definições finais da manifestação, 
e contará com a presença do CPERS, MST, Sindicato dos Comerciários, 
Sindicato da Saúde (foi encaminhado convite à reunião) dentre outros, mas é pra 
todos irem, pois além das pautas nacionais, serão colocadas pautas locais, então 
quem quiser pautar "os problemas de Livramento" a hora é agora! 
 
HORA: A partir das 14 horas 
LOCAL: Sede dos Assentados, na RUA 13 de Maio, nº 321 
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pautas: 
*Forma de manifestação: Ocupação de praça durante o dia, além da tradicional 
passeata. 
*Reivindicações do ato: pautas locais e nacionais 
*Organização de material 

https://www.facebook.com/
events/1378255652388856 22 Sim Não Santa Maria RS? 1601

4 

Contamos com a presença de todos na quinta-feira e também na marcha, no 
sábado, com concentração a partir das 10h na Saldanha Marinho. Vamos ocupar 
as ruas, pelo nosso direito à cidade. 
 
Agenda de preparação para a marcha:  
 
TERÇA 
17h - concentração na Saldanha Marinho - mobilização para panfletagem 
descentralizada no centro da cidade alertando para a pauta e chamando para a 
atividade de quinta e a marcha de sábado. Haverá panfletagem nos RUs da 
UFSM também. 
 
QUINTA 
17h - Saldanha Marinho - Debate com fala das entidades, panfletagem, 
confecção de faixas e organização da marcha. Foi considerado importante esse 
espaço por causa das mobilizações nacionais que vão ocorrer no dia. 
 
SÁBADO 
10h - Saldanha Marinho - Concentração para a marcha com saída entre 11 e 
11h30min. 
 
MAIS UM AUMENTO EU NÃO AGUENTO! 
 
O DCE UFSM – Gestão Vozes em Movimento – juntamente com os Diretórios 
Acadêmicos e Diretorias das Casas do Estudante, convida a todos estudantes da 
UFSM e população de Santa Maria a juntar-se no processo de mobilização por 
um transporte público de qualidade, sem aumento no valor da passagem. 
 
No último dia 10 de junho, em reunião do Conselho Municipal de Transporte 
(CMT) o representante da ATU defendeu mais um aumento da tarifa baseando-
se no aumento de usuários com benefícios (idosos, estudantes, crianças, 
integração), do salário dos trabalhadores e de um combustível mais caro que 
está sendo usado em 4% da frota (um mais ecológico, S10, segundo ele a 
previsão é aumentar o uso desse tipo de combustível).  
 
Por fim, solicitou-se ao representante da prefeitura trazer na próxima reunião a 
planilha com o cálculo do preço da tarifa para ser analisada. A próxima reunião 
será dia 8 de julho, local e hora a definir, onde será apresentado o novo aumento 
da tarifa. 
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Em diversos lugares do país as mobilizações contra os aumentos abusivos das 
tarifas do transporte estão sendo realizadas e criminalizadas pela grande mídia, 
frente a isso precisamos dialogar com o maior número de pessoas em Santa 
Maria para juntar-se nesta luta, contra o aumento de tarifa, cobrando um 
transporte público e de qualidade.  
 
Deste modo, O DCE UFSM – Gestão Vozes em Movimento – juntamente com 
os Diretórios Acadêmicos e Diretorias das Casas do Estudante, convida a todos 
para TERÇA-FEIRA realizarmos uma ação no centro da cidade de caráter 
informativo e no próximo SÁBADO, dia 22 de junho, A MARCHA PELO 
TRANSPORTE PÚBLICO, CONTRA O AUMENTO DA TARIFA. 
 
 
Queremos mais horários de ônibus, queremos mais ônibus, chega de 
superlotação no início da manhã e final da tarde. Queremos paradas de ônibus 
descentes, mais guichês de compra de passagem e que fiquem abertos em um 
período mais longo. Não queremos mais pagar um absurdo o preço da passagem 
todos os dias, somos estudantes, trabalhadores, moradores a pouco ou a muito 
tempo na cidade, queremos nosso direito de ir e vir. 

https://www.facebook.com/
events/149988631856728 24 Sim Não Jaú SP 7409 Ainda amanhã maiores detalhes sobre manifestação no dia 26/06 em apoio ao 

movimento nacional contra a PEC 33 e PEC 37 

https://www.facebook.com/
events/491936634209753 20 Sim Não Joiville SC 2799

7 

Obrigado a todos os que fizeram das ruas de Joinville um palco para sua 
indignação, e se manifestaram de alguma forma, segurarando cartazes, 
gritarando coros e contribuindo para o show que foi dado sem nenhum ato de 
violência. 
 
Obrigado também a PM , que em uma ação diferente das vistas em outros 
estados, não reprimiu os manifestantes presentes. 
 
Agora é importante continuar cobrando nossos direitos. 
Estão sendo marcadas diversas outras passeatas para ao longo da semana, e 
apoiamos todas! 
Esteja atento, não fique de fora. 
 
 
Segundo o coronel da PM, no pico da passeata estavam presentes 15 mil 
pessoas. Seja este número maior ou não, foi incrível ver cada um de vocês 
embaixo de chuva nas ruas 
Breve mais informações 

https://www.facebook.com/
events/557996044239846 20 Sim Não Blumenau SC 1961

1 

PROTESTO POR UM TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE! 
CONVIDE SEUS AMIGOS, É HORA DO MOVIMENTO VOLTAR! 
 
Em frente a prefeitura 
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20/06 - 18 HRS 
 
TRAJETO: Prefeitura -> Rua 7 de setembro -> Alameda -> Rua XV - 
Finalizando pela beira rio até a prefeitura novamente. 
 
Não tem líder no movimento, existe apenas um povo em busca dos seus 
melhores condições! VEM PRA LUTA VEM, CONTRA A TARIFA! 
 
LEVE O QUE ACHA QUE DEVE SER LEVADO. 
 
Há alguns meses, Porto Alegre viveu uma grande jornada de lutas que derrubou 
um aumento de tarifa. Essa semana, foi a vez de Goiânia conquistar a mesma 
vitória com a força das ruas. Além disso, São Paulo, Rio de Janeiro, Natal, 
Santos, Maceió, novamente Porto Alegre e mais cidades do país estão fazendo 
manifestações massivas pela redução das passagens e em defesa do transporte 
público. 
 
Dessa vez, Goiânia está convocando o ato nacional. Haverão, por enquanto, 
manifestações nos seguintes lugares no mesmo dia em SC: 

https://www.facebook.com/
events/289141437898095 20 Sim Não Itajaí SC 1033

0 

Recentemente, o governo federal zerou o PIS/COFINS para o transporte 
coletivo. A tarifa deve baixar. Vamos nos unir aos diversos protestos em todo o 
Brasil para pressionarmos por uma tarifa justa! 
 
R$ 3,20 é um roubo! Não condiz com a qualidade dos serviços prestados! 

https://www.facebook.com/
events/612345722117221 20 Sim Não Jaraguá do 

Sul SC 8747 Tudo será decidico terça-feira (dia 25) as 16h30 na praça Angelo Piazera 

https://www.facebook.com/
events/539040002824946 20 Sim Não Lages SC 7349 

Vamos nos unir com o resto do povo brasileiro e fazer a nossa parte!  
Dia 20/06/2013 está sendo marcada em várias cidades uma passeata com o 
mesmo intuito das que vem acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro!  
Não apenas pelo aumento da passagem de ônibus, que convenhamos já está 
abusiva, vamos nos mobilizar por mais dinheiro público investido em saúde e 
educação! Vamos nos mobilizar contra a corrupção, por políticos impunes, 
preço da gasolina que vem subindo cada vez mais, impostos exorbitantes, pelos 
nossos direitos, direitos de ir e vir, de expressão, de tudo! 
Começou com esses dois estados, e não vamos deixar que pare neles!  
Não vamos fazer uso de violência, apenas vamos nos reunir com cartazes e 
nossas vozes.  
 
O encontro vai ser dia 20/06/2013 as 17:30 horas na Praça da Catedral no centro 
da cidade, Ao lado da prefeitura. 
 
CONVIDE TODOS!  
FAÇA SEU CARTAZ E VEM PRA RUA VEM! 
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Roteiro: Segue link do Mapa 

https://www.facebook.com/
events/389623724475351 18 Sim Não Chapecó SC 7126 

Parabens a todos que, com o intuito de nos unir às manifestações pacíficas 
contra os juros e impostos abusivos, deficiências na saúde, nos hospitais, 
escolas, segurança pública, serviços públicos, estradas, espaços públicos e 
principalmente a CORRUPÇÃO, participaram deste evento e não deixaram 
passar em branco este grito por um Brasil melhor... 
 
Obrigado ao Comandante Osvaldir e ao Tenente Mateus da PM e também ao Sr 
Secretário Sergio Walner e o Subcomandante Marcio, pelos préstimos 
exemplares de segurança e atenção à todos os manifestantes. 
 
Provamos que é possível fazer um evento público, político, pacífico e 
principalmente APARTIDÁRIO. 
 
HOJE TEMOS CERTEZA QUE TIVEMOS UM EVENTO HISTÓRICO, 
DEMOCRÁTICO, APARTIDÁRIO E PRINCIPALMENTE PACÍFICO E QUE 
SERÁ LEMBRADO POR NOSSA E TALVEZ AS FUTURAS GERAÇÕES. 
 
ATÉ O MOMENTO FOMOS A MAIOR PASSEATA DO GÊNERO NO 
ESTADO DE SC! TODOS ESTÃO DE PARABÉNS. 

https://www.facebook.com/
events/670613556297524 22 Sim Não Videira SC 3736 

Todo mundo parece estar ficando consciente do que está acontecendo, ruas 
esburacadas, educação de baixo nível, salários miseráveis para os professores e 
direitos humanos sendo ignorados como houve na manifestação em SP, por 
enquanto é uma ideia, vamos tentar reunir uma quantidade considerável para a 
manifestação, para termos uma resposta da Prefeitura do que pode ser feito á 
respeito disso. ainda é só uma ideia tem que evoluir e organizar ela. 
 
O objetivo será conscientizar o povo de que temos que fiscalizar os órgãos 
públicos a respeito dos impostos que pagamos.Pois queremos mais 
investimentos em educação por favor coloquem as suas ideias nos comentários 
sobre isso.  
 
Então pessoal aqui está todas as informações sobre o protesto: 
 
Objetivos: Conscientizar as pessoas da região, para cobrar o que é nosso de 
direito e também fiscalizar os órgãos públicos. 
 
Motivos: PEC 37 e condições precárias das estradas, além de motivos 
secundários que não faltam. 
 
Local:Acontecerá dia 22/06/2013 as 13:30 na estação no centro de Videira, será 
feito depois uma caminhada pela rua XV. 
 
O que levar: Tentar ir de camisa/blusa branca. bandeiras, panelas, cartazes, 
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apitos e tudo que possa chamar a atenção será bem vindo. 
 
Músicas: Brasil - Cazuza/ Geração Coca-cola - Renato Russo/ Vem pra rua- O 
Rappa /Que país é esse - Renato Russo/Hino Nacional brasileiro. 

https://www.facebook.com/
events/484121178331448 21 Sim Não Palhoça SC 3526 

TRAJETO: 
Av. Rio Branco (em frente a praça) > Av Elza Lucchi (visitar a JOTUR) > 
Seguir p/ Prefeitura,Vem pra rua, Palhoça!!  
 
NOSSO MANIFESTO SERÁ PACÍFICO, APARTIDÁRIO E LAICO. Tragam 
faixas, cartazes e vamos lutar por direitos comuns a todos (saúde, educação, 
transporte, segurança). Abaixo temos as 5 grande causas, que foram levantadas 
nos protestos que aconteceram por todo o país durante esta semana. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=v5iSn76I2xs 
 
-------------------- 
 
Gostaríamos de sugerir (caso não chova muito) que os participantes 
comparecessem por volta das 17h, na praça, para confecção coletiva de cartazes. 
Se estiver chovendo demasiadamente, seria mais prático que trouxéssemos os 
cartazes prontos para a passeata. 
 
Vamos lá, canetas, cartolinas e ideais em mente! Não esqueça de deixar a 
violência de lado. PAZ acima de tudo!  
 
#VEMPRARUA 

https://www.facebook.com/
events/495140843891739 22 Sim Não Itapema SC 3206 

A CONCENTRAÇÃO SERÁ NA RUA 306, MAS CAMINHAREMOS ATÉ A 
PRAÇA DA PAZ, PARA AUMENTAR A VISIBILIDADE DA 
MANIFESTAÇÃO. 
 
# VAMOS TODOS DE CAMISETAS BRANCAS ! 
 
#Reivindicações 
 
* Transporte Público - Monopólio aonde os valores são absurdos e de péssima 
qualidade, desde não cumprimentos de horários a não ter nem cobradores, aonde 
colocam os passageiros em perigo, porque quem cobra é o motorista. 
* Salário melhores para os todos os trabalhadores. 
* Saúde, Hospital. 
* Saneamento básico. 
* Praia Grossa e arredores ( Transformar em Área de Preservação de Iniciativa 
Popular). 
* PEC 37. 
* Educação, Escolas em péssimos estados. 
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* Impostos exorbitantes. 
* Preço da Gasolina.  
 
Vamos nos unir com o resto do povo brasileiro e fazer a nossa parte!  
Dia 22/06/2013 estaremos nos manifestando pacificamente com mesmo intuito 
das que vem acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro!  
Não apenas pelo aumento da passagem de ônibus, que convenhamos já está 
abusiva, vamos nos mobilizar por mais dinheiro público investido em saúde e 
educação! Vamos nos mobilizar contra a corrupção, por políticos impunes, 
preço da gasolina que vem subindo cada vez mais, impostos exorbitantes, pelos 
nossos direitos, direitos de ir e vir, de expressão, de tudo! 
Começou com esses dois estados, e não vamos deixar que pare neles!  
Não vamos fazer uso de violência, apenas vamos nos reunir com cartazes e 
nossas vozes. 

https://www.facebook.com/
events/412047278913315 23 Sim Não São Miguel 

do Oeste SC 2755 

LUTAMOS POR UMA CAUSA MAIOR! LUTAMOS PELA PÁTRIA! 
 
ATENÇÃO!!! CRONOGRAMA DE ATIVIDADES!!! 
 
1º CANTO DO HINO NACIONAL EM CORO! 
 
2º ABERTURA! 
 
3º AVISO SEGURANÇA! 
 
4º PERGUNTAS! 
 
5º CARTAZES! 
 
6º MARCHA! 
 
7º ENCERRAMENTO! 
 
 
AS 5 CAUSAS 
 
1 – NÃO A PEC 37. 
 
2 – Saída imediata de Renan Calheiros da presidência do CONGRESSO 
NACIONAL. 
 
3 – Imediata investigação e punição de irregularidades nas obras da COPA, pela 
Polícia Federal e Ministério Publico Federal. 
 
4 – Lei que torne a corrupção no congresso um crime hediondo. 
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5 – Fim do foro privilegiado (pois ele é um ultraje ao artigo 5º da nossa 
constituição). 
 
 
CAUSAS REGIONAIS DEVERÃO SER LEVANTADAS PELOS 
MANIFESTANTES! 
 
 
ORIENTAÇÕES 
 
1 -Este ato será PACÍFICO e APARTIDÁRIO! 
 
2 - Artigo 5º, inciso XVI da Constituição Federal: 
“XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 
prévio aviso à autoridade competente;. 
 
3 - Não portar qualquer tipo de aparato que possa oferecer risco às pessoas ou 
qualquer bem público ou particular exposto; 
 
4 - Serão permitidos o uso de bandeiras (sem menções ideológicas e partidárias), 
balões, faixas, cartazes e máscaras. 
 
Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas! Mas JAMAIS deterão a 
primavera. Ernesto Che Guevara 

https://www.facebook.com/
events/504700909585683 18 Sim Não Joaçaba SC 2674 

TERÇA-FEIRA - Concentração Praça Adolfo Konder (Praça da Prefeitura) a 
partir das 17h30min com saída as 18h 
 
Traje: 
Camiseta/Blusa: Branca 
1 Rosa  
Cartazes pedindo estradas de qualidade, educação, saúde, segurança (todas a 
nível municipal e regional) e contra a PEC37. 
 
Vamos nos unir com o resto do povo brasileiro e fazer a nossa parte!  
Está sendo marcada em várias cidades passeatas com o mesmo intuito das que 
vem acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro!  
Não só pelo aumento da passagem de ônibus, que convenhamos está abusiva, 
vamos nos mobilizar por mais dinheiro público investido em saúde e educação, 
vamos pedir estradas de qualidade, AS ESTRADAS DO INTERIOR E DA 
REGIÃO ESTÃO UMA VERGONHA. 
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Grupo de discussão: 

https://www.facebook.com/
events/161707737341512 20 Sim Não Xanxerê SC 2281 

Pra quem anda acompanhando o que “acontece nas grandes cidades” e está 
indignado com a roubalheira, a falta de vergonha na cara, o descaso e desleixo 
dos responsáveis pelo país fiquem sabendo que manifestar também pode ser, e 
é, feito aqui perto. Chapecó foi pra rua mais uma vez no último domingo. Agora 
é a nossa vez, #vemprarua Xanxerê! 
Na quinta-feira (20), às 18h, vamos nos reunir na Praça Tiradentes e 
movimentar nosso centro. Não vai ser só o vuco-vuco do transito com 
problemas que vai ser visto, vão ver que o povo de Xanxerê também já chegou 
no limite de tanta coisa errada que vem acontecendo! 
 
Quinta-feira - Concentração Praça Tiradentes (Praça da Matriz) a partir das 
17h30min com saída as 18h. 
 
Levem seus cartazes, flores ou vinagre! 
Bandeiras permitidas: Bandeira do Brasil, bandeira Branca de paz. 
****Favor não levarem bandeiras de partidos políticos. 
 
Sugestão: camisetas em branco, verde ou amarelo. 
 
Adicionem o grupo de discussão 

https://www.facebook.com/
events/145600408965181 24 Sim Não Navegantes SC 2114 

O Brasil Acordou! vamos mostrar que Navegantes também acordou??? então 
Vem Pra Rua! 
 
O movimento agora já não é mais só por passe livre. Agora é por um País livre. 
Por uma nação que tenha o direito de ocupar as ruas reivindicando um futuro 
melhor. E que se orgulhe de ter uma juventude corajosa e ordeira. Duvida?  
 
Vamos todos fazer uma manifestação pacífica e mostrar que assim como em 
todo Brasil, nossa cidade também vai lutar! 
 
Este será apenas o primeiro, e desta vez vamos apoiar os demais Movimentos 
Nacionais que estão ocorrendo: 
 
- Pelo Transporte Público! (Assista: http://youtu.be/vvJt-Mpz8us) 
- Copa pra quem??? (Assista! http://youtu.be/S7mxAGqQ64Y) 
- PEC37 que será votada dia 26/06 (http://brasilcontraaimpunidade.com.br/) 
 
Também vivenciamos causas em nossa cidade que precisam de mais atenção! 
então vamos nos manifestar! 
 
Este é só o começo, o Brasil Acordou! e nós não vamos ficar parados! VEM 
PRA RUA! 
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PS: Deveram ser debatidos assuntos como: 
 
1- Ferry Boat e a sua gratuidade 
2 - Corrupção em nossa cidade 
3- Abertura de contas da prefeitura, onde deverá ser divulgada onde é investido 
o que é arrecadado anualmente. 
 
Outros assuntos devem ser falados também, deem sugestões sobre o que pode e 
deve melhorar em nossa cidade. 

https://www.facebook.com/
events/407292629383574 22 Sim Não 

São 
Francisco do 

Sul 
SC 1678 

FICOU DEFINIDO EM UMA REUNIÃO PRESENCIAL: 
 
A manifestação/passeata será:  
 
*APARTIDÁRIA (não levantar bandeiras de partidos ou grupos políticos 
nacionais, estaduais e municipais)  
*PACÍFICA (Sem violência alguma, inclusive temos o apoio da polícia) 
 
Devido ao apoio da polícia, a saída está marcada para 10:00hrs da manhã em 
frente a Polícia Militar (Rodoviária velha) devido ao movimento de pessoas 
nesse horário no local.  
 
O trajeto será definido na hora. 
 
Principais reivindicações da passeata: 
-Cobrar do governo o contorno ferroviário na cidade 
-Duplicação da nossa BR-280 
-Contra o PEC-37 (que é uma vergonha nacional) 
-Movimento passe livre 
-Por um melhor plano nacional de educação, saúde e segurança. 
 
Quanto ao vestuário: Ficou definido de todos irem preferencialmente de camisas 
brancas (Preferencialmente e não obrigatoriamente) 
 
O que se deve levar: Buzinas, apitos, instrumentos de percussão, bandeiras do 
Brasil, faixas, cartazes, máscaras, tinta para pintar o rosto etc. (Lembrando que a 
passeata é pacífica mas não é silenciosa) 
 
O que vamos cantar? A princípio ficou definido que iremos cantar o HINO 
NACIONAL na saída na passeata, depois teremos os líderes puxando cantos e 
gritos. (Mas continuamos aceitando idéias) 
 
*OBS: QUALQUER ATO DE VANDALISMO, DEPREDAÇÃO, 
VIOLÊNCIA ETC... VÃO SER ENTREGUES AS AUTORIDADES PELOS 
ORGANIZADORES, POIS O FOCO NÃO É A VIOLÊNCIA E SIM UM ATO 
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DE MUDANÇA. 

https://www.facebook.com/
events/503654589707977 20 Sim Não Curitibanos SC 1575 

A manifestação ocorrerá dia 20/06 (quinta-feira), com concentração na Praça da 
Igreja Matriz às 17:00 horas. A rota ainda será definida. 
 
Ouvimos dizer que se o Brasil não mudar, o mundo vai parar! 
Aproveitando essa onda de manifestos, nós enquanto estudantes e comunidade 
de Curitibanos, gostaríamos de fazer o nosso manifesto em prol do que tem 
acontecido pelo Brasil, e tomando esta causa, queremos principalmente 
reivindicar o que é nosso por direito: o MEIO PASSE para estudantes, que é 
uma lei federal. 
 
Nosso manifesto não surge apenas para apoiar o cenário de reivindicações das 
grandes capitais, mas também para exigir melhorias na qualidade do transporte 
do nosso próprio município, que necessita de maior investimento nos ônibus, 
regulamentação dos horários das linhas para realmente atender as necessidades 
dos usuários, redução do preço exorbitante: considerando que a cidade é de 
pequeno porte e a quilometragem percorrida correspondente, além de 
funcionamento do terminal urbano no período noturno. 
 
Não podemos nos acomodar com as promessas que não passam de palavras! 
Também não podemos nos acomodar com a situação que o Brasil se encontra. 
Nós queremos mudanças (mais mudanças!)! Vamos nos juntar ao resto do Brasil 
e mostrar que ACORDAMOS! 
 
Façam seus cartazes com suas reivindicações, com as necessidades do nosso 
município, do nosso estado, do nosso país.  
Essa é a hora, LIBERDADE DE EXPRESSÃO!!!  
 
Vale ressaltar que nossa manifestação será pacífica!  
 
Haverá uma oficina de cartazes nos dias que antecedem o ato: terça-feita (18/06) 
na parte da tarde, e na quarta-feira (19/06) na parte da manhã no CA da UFSC. 
Aos que não puderem comparecer e quiserem levar cartazes, serão bem vindos! 
 
A data, por hora, será essa. Como estamos organizando poucos dias antes, pode 
ser sujeita a mudança. Caso ocorra, todos serão avisados! 
 
FAÇA SEU CARTAZ E VENHA PARA A RUA CONOSCO!!! 

https://www.facebook.com/
events/344902545639179 19 Sim Não Canoinhas SC 1548 

Pessoal, está liberado o II - ATO DE MANIFESTAÇÃO EM CANOINHAS!! 
OCORRERÁ NO SÁBADO 22/06/2013 - NO LARGO DO CENTENÁRIO AS 
14:00 HORAS.  
ESPERAMOS VOCÊS LÁ... VAMOS TRIPLICAR A MULTIDÃO DO I 
ATO! 
VOCÊ PODE SE MANTER INFORMADO ATRAVÉS DO NOVO EVENTO 
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CRIADO E CONFIRMAR SUA PARTICIPAÇÃO POR LÁ! 
"Chame sua mãe, seu cachorro e sua sogra, traga todo mundo o coro vai comê!" 
 
http://www.facebook.com/events/576732392366561/?fref=ts 
 
II ATO DE MANIFESTAÇÃO EM CANOINHAS 
22 de Junho às 14:00 em UTC-03 
Largo do Centenário 

https://www.facebook.com/
events/326001920864744 30 Sim Não Campos 

Novos SC 1363 

Então Pessoal Aqui Está Todas As Informações Sobre O Protesto: 
 
• Local: Acontecerá Dia 22/06/2013 Às 12:30 Na Praça Do Centro De Campos 
Novos, Será Feito Depois Uma Caminhada Passando Pela Prefeitura Câmara De 
Vereadores E Retornando Até A Praça Central 
 
• Objetivos: Conscientizar As Pessoas Da Região, Para Cobrar O Que É Nosso 
De Direito E Também Fiscalizar Os Órgãos Públicos. 
 
• Motivos: 
 
. 
- Somos Contra A Pec 37. Manifestantes Não São Terroristas. 
- Não Queremos Pagar Um Dos Impostos Mais Caros Do Mundo E Vivermos 
Numa Cidade Violenta E Mal Cuidada. 
- Não Concordamos Com Os Salários Absurdos Dos Nossos Políticos E Com 
Os Gastos Desnecessários Com Premiações, Viagens, Hotéis Caros E Empregos 
De Cabide. 
- Queremos Transporte Público De Qualidade A Preço Justo. 
- Queremos Hospitais Com Recursos Para Que Os Médicos Possam Trabalhar. 
- Queremos Escolas De Qualidade. 
- Queremos Ruas E Calçadas Acessíveis Para Deficientes. 
- Queremos Cidades Livres De Violência. 
- Queremos Honestidade E, Desta Vez, Não Vamos Parar Até Conseguirmos 
Viver Num País Melhor. 
 
• O Que Levar: Tentar Ir De Camisa/Blusa Branca. Bandeiras, Panelas, 
Cartazes, Apitos E Tudo Que Possa Chamar A Atenção Será Bem Vindo. Hino 
Nacional Brasileiro Na Ponta Da Linguá! 

https://www.facebook.com/
events/476671509075082 22 Sim Não 

São 
Lourenço do 

Oeste 
SC 1258 

O Brasil Acordou! vamos mostrar que SLO também acordou??? então Vem Pra 
Rua! 
não adianta ficar em casa só querendo mudanças, NÓS SOMOS A 
MUDANÇA! 
 
O movimento agora já não é mais só por passe livre. Agora é por um País livre. 
Por uma nação que tenha o direito de ocupar as ruas reivindicando um futuro 
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melhor. E que se orgulhe de ter uma juventude corajosa e ordeira. Duvida?  
 
Vamos todos fazer uma manifestação pacífica e mostrar que assim como em 
todo Brasil, nossa cidade também vai lutar! 
 
Este será apenas o primeiro, e desta vez vamos apoiar os demais Movimentos 
Nacionais que estão ocorrendo: 
 
- Pelo Transporte Público! (Assista: http://youtu.be/vvJt-Mpz8us) 
- Copa pra quem??? (Assista! http://youtu.be/S7mxAGqQ64Y) 
- PEC37 que será votada dia 26/06 (http://brasilcontraaimpunidade.com.br/) 
 
Também vivenciamos causas em nossa cidade que precisam de mais atenção! 
então vamos nos manifestar! 
 
Este é só o começo, o Brasil Acordou! e nós não vamos ficar parados! VEM 
PRA RUA! 

https://www.facebook.com/
events/316347228497986 22 Sim Não Pomerode SC 1038 

É ISSO AÍ GALERA, É HOJE NOSSO PRIMEIRO ATO DE 
MANIFESTAÇÃO EM FRENTE À PREFEITURA! BORA LÁ PRA 
DISCUTIR SOBRE: 
 
- PEC 37 
- Melhoria nos Salários de Professores e Médicos. 
- O alto salário de Prefeitos e vereadores, comparados ao médicos e Professores 
que são muita baixo comparados aos dos políticos; 
- Transporte Publico não apenas do Brasil, mas também do de Pomerode, por 
cobrar uma taxa absurda e não oferecer horários Flexíveis aos moradores de 
nossa cidade. 
- Saída imediata de Renan calheiros da presidência do Congresso Nacional. 
- Investigação imediata e a punição de irregularidades nas obras da copa. 
- Falta de creches em nossa cidade. 
- Ruas com buracos, pouca sinalização em algumas áreas. 
- Corrupção. 
- Falta de escolas e Hospital que possam atender com descem cia a População 
em geral, inclusive em Pomerode. onde em Horários de Plantão o Hospital não 
consegue suprir todas essas Necessidades. 
- Monopólio da empresa Volkmann e o absurdo preço da passagem. 
 
O POVO MUDO NÃO MUDA, VEM PRA RUA GRITAR! 

https://www.facebook.com/
events/325558390910622 22 Sim Não Aberlardo 

Luz SC 972 

Com o intuito de nos unir às manifestações pacíficas contra os juros e impostos 
abusivos, deficiências na saúde, nos hospitais, escolas, segurança pública, 
serviços públicos, estradas, espaços públicos e principalmente a CORRUPÇÃO. 
 
Cartazes pedindo segurança, saúde, educação, resultado pelos impostos pagos. 
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**** 
Ponto de encontro:  
Ao lado do Posto Central para sair caminhar direção a Câmara de Vereadores. 
**** 
 
 
**** NÃO É UMA MANIFESTAÇÃO PARTIDÁRIA. 
****Favor não levarem bandeiras de partidos políticos. 

https://www.facebook.com/
events/211107169043972 23 Sim Não Presidente 

Getúlio SC 656 
Será no domingo 23/06/2013 agora às 17:00 horas iniciando uma passeata no 
Portal da Cidade em direção única à Praça da Prefeitura Municipal, onde 
terminaremos o evento cantando o Hino Nacional! 

https://www.facebook.com/
events/557260220983641 22 Sim Não Ibirama SC 647 

Se é pra se mexer, vamos nos mexer agora. Não é só 20 centavos, é mostrar que 
um filho teu não foge a luta. Levem cartazes, expressem-se como quiserem mas 
agora é com a gente! Não é só reclamar, é se mexer pra mudar. Ibirama precisa 
de muita coisa, e as coisas não mudam do nada. O esforço, é o primeiro passo. 

https://www.facebook.com/
events/472069066200699 22 Sim Não Piratuba SC 298 Passeata Apartidária, independente com reivindicações dos participantes ao 

poder público 

https://www.facebook.com/
events/209025599250169 22 Sim Não Palma Sola SC 208 

Nós também vamos fazer parte!!! 
Vamos todos nos reunir no chafariz da praça para fazermos os cartazes e 
organizar trajeto... Teremos liberdade para protestar pelo que não achamos 
certo. Levaremos às ruas as causas nacionais, como a saída de Renan Calheiros 
do senado, assim como transformar corrupção em crime hediondo e punir todos 
com a Lei Ficha Limpa, abaixo a PEC 37 e 33, fim do foro privilegiado e 
punição para irregularidades da Copa.  
Tem muita coisa pra protestar... 
Mas vamos por partes e organizados, sabendo pelo quê estamos lutando. 
 
 
#VEMPRARUA! 

https://www.facebook.com/
events/678684102148933 20 Sim Não Imbituba SC 186 

A manifestação ocorrerá dia 20/06 (quinta-feira), com encontro na Praça 
Henrique Lage (pista de skate) as 17:30.  
A rota será : Início na praça Skate. Segue até o Altoff vira a direita na Irineu 
Borhausen esquerda na Nereu Ramos direita na Ernani Cotrin até o Fórum. 
FIM. 
 
A plebe apenas pode fazer tumultos. Para fazer uma revolução, é preciso o 
povo. 
Victor Hugo 
 
Se o Brasil não mudar, nós vamos parar! 
Aproveitando essa onda de manifestos, gostaríamos de fazer o nosso manifesto 
em prol do que tem acontecido pelo Brasil, e tomando esta causa, queremos 
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principalmente reivindicar o que é nosso por direito: transporte público, saúde e 
educação de QUALIDADE.  
 
Chega de cidade pequena ficar parada, se o Brasil mudar, Imbituba muda 
também! 
 
Façam seus cartazes com suas reivindicações, com as necessidades do nosso 
município, do nosso estado, do nosso país.  
 
 
PREFERENCIALMENTE USEM ROUPAS BRANCAS! 
 
VAMOS PRA RUA, PORQUE A RUA É A MAIOR ARQUIBANCADA DO 
BRASIL!  
 
A MANIFESTAÇÃO NÃO TEM QUALQUER TIPO DE CUNHO OU APOIO 
POLITICO!!!! 
 
MANIFESTAÇÃO PACIFICA! SEM QUALQUER TIPO DE VIOLÊNCIA 
OU VANDALISMO! 

https://www.facebook.com/
events/326851180778255 20 Sim Não Aracaju SE 3681

4 

3° Grande Ato do Acorda Aracaju 
 
Dia: 27/06/2013 (Terça-Feira) 
Horário da concentração: 16 hrs 
Local: Praça Fausto Cardoso  
 
Quinta-feira será maior!! 

https://www.facebook.com/
events/178880262280262 27 Sim Não Aracaju SE 6566 

O povo aracajuano já mostrou que não aguenta mais ser enganado por políticos 
que a anos prometem soluções, mas não fazem nada de concreto para melhorar a 
nossa situação.  
 
Nos dois primeiros grandes atos, colocamos muitos nas ruas e não iremos sair 
delas até termos soluções concretas para os problemas que afetam a nossa 
população, que vão desde o transporte público, até a saúde passando pela 
educação. 
 
AMANHÃ VAI SER MAIOR!!  
 
#RevogaJoão 

https://www.facebook.com/
events/284644238347170 21 Não Não Belgrado Sérvia 99 

Belgrado manifestação de apoio aos protestos no BRASIL . 
 
Onde: KC Nea Pangea . Mapa: http://goo.gl/maps/U7AQ7 - Rua Crnogorska , 8 
Quando: sexta-feira, 21 de junho de 07:00 (sustenido ) 
O que: Vamos fazer sinais , discutir e decidir o que fazer a seguir. 
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Nós não podemos atender em Trg Rep. porque não obter permissão de Polícia 
no tempo, e queremos manter evento, não cancelar. 
 
Convidamos a todos , em Belgrado ( brasileiros , sérvios , etc) para se juntar a 
nós em um ato pacífico em apoio aos protestos em curso várias cidades do 
Brasil . 
 
Sérvios e brasileiros em pé para a democracia eo progresso no Brasil! 
 
Estes protestos foram inicialmente sobre o aumento dos preços dos bilhetes de 
ônibus e contra a corrupção ligada ao mau uso de dinheiro público nos 
preparativos para a Copa do Mundo . Agora, esses protestos significar muito 
mais , tornaram-se uma oportunidade para discutir a sociedade brasileira que 
queremos. Esta semana , os brasileiros em torno de muitas cidades ao redor do 
mundo estão organizando protestos em apoio . Belgrado vai ser um deles! 
 
Entenda o que está acontecendo no Brasil ( texto em sérvio) : 
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=06&dd=17&nav_cat
egory=78&nav_id=723604 
 
Por favor, convide seus amigos , espalhar a palavra e se juntar a nós em 
solidariedade à opressão que vem acontecendo no Brasil! 

https://www.facebook.com/
events/255977674543236 20 Sim Não Campinas SP 7702

1 

Nossa pauta principal, portanto, diante da revogação do aumento de R$ 0,30 que 
se deu no dia 3 de dezembro de 2012, sofreu alterações. 
- Primeiro ponto: R$ 3,00 é muito dinheiro! Em São Paulo a tarifa está a R$ 
3,00 e possui um transporte muito mais eficiente do que em Campinas. Nós já 
lutávamos em fevereiro de 2012 contra os R$ 3,00. 
- Segundo ponto: Jonas reduziu os R$ 0,30 centavos e quer jogar a conta em 
cima de nós (população). Ao reduzir os R$ 0,30 não prejudica em nada uma 
empresa de lucros altíssimos, que explora a população diariamente. Mas, ainda 
assim, afirma que vai aumentar o subsídio que repassa às empresas. NÓS NÃO 
DEVEMOS PAGAR A CONTA! OS LUCROS EXCESSIVOS DA EMPRESA. 
- Terceiro: CPI ou outra forma de investigação dos gastos com transporte 
público, em especial às super faturações. Assim como a população requer 
transparência nos gastos com transporte. 
Quarto: Lutamos aqui também pela melhoria nos serviços de transporte público 
e valorização dos profissionais da categoria que são explorados e pressionados o 
tempo todo. O FIM DA DUPLA FUNÇÃO (Motorista e cobrador). 
- Quinto: É objeto da pauta a extensão do benefício de 60% à TODOS os 
estudantes. 
 
No ano passado além de diversas manifestações, a Frente Contra o Aumento 
elaborou um abaixo-assinado que foi entregue na Câmara Municipal no dia 20 
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de fevereiro/2013. O documento foi recebido solenemente pelo presidente da 
câmara (Campos Filho), entretanto até hoje nenhuma resposta foi dada a 
população.  
Precisamos de uma resposta a essas 10 mil pessoas que assinaram o abaixo-
assinado. 

https://www.facebook.com/
events/626403407372150 25 Sim Não Ribeirão 

Preto SP 3788
8 

Por uma cidade sem catracas! 
Descrição 
1. O que é o Movimento Passe Livre (MPL) 
 
O Movimento Passe Livre (MPL) é um movimento social autônomo, 
apartidário, horizontal e independente, que luta por um transporte público de 
verdade, gratuito para o conjunto da população e fora da iniciativa privada. 
 
2. História do MPL 
 
O MPL foi batizado na Plenária Nacional pelo Passe Livre, em janeiro de 2005, 
em Porto Alegre. Mas antes disso, há seis anos, já existia a Campanha pelo 
Passe Livre em Florianópolis. Fatos históricos importantes na origem e na 
atuação do MPL são a Revolta do Buzu (Salvador, 2003) e as Revoltas da 
Catraca (Florianópolis, 2004 e 2005). Em 2006 o MPL realizou seu 3º Encontro 
Nacional, com a participação de mais de 10 cidades brasileiras, na Escola 
Nacional Florestan Fernandes, do MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra]. 
 
3. Formas de organização 
 
3.1. Autonomia e independência 
 
Acreditamos que as pessoas diretamente envolvidas na luta são responsáveis 
pelas escolhas e criação das regras do movimento, sem depender de 
organizações externas como partidos e/ou entidades estudantis e financiamentos 
que exijam contrapartidas. 
 
3.2. Apartidarismo mas não anti-partidarismo 
 
Acreditamos em uma nova forma de se fazer política e não nos organizamos 
para eleições. Pressionamos o governo por políticas públicas, mas defendemos 
na nossa prática cotidiana que existe política além do voto. No entanto, é preciso 
deixar claro que ser “apartidário” não significa ser “antipartidário”. Assim como 
os apartidários, militantes de partidos políticos são totalmente bem vindos para 
colaborar na luta por passe livre. 
 
3.3. Horizontalidade 
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Não existe hierarquia neste movimento. Não existe uma direção centralizada 
onde poucos decidem por muitos. Todos têm igual poder de participação. 
 
4. O que é o passe livre 
 
Passe livre é a gratuidade no transporte coletivo. 
 
5. O que é um serviço público 
 
Serviço público é aquele que não tem exclusão, que permite o acesso de todas as 
pessoas. A educação e a saúde só vão ser públicas de verdade se o transporte for 
público de verdade. 
 
6. Mas é mesmo possível pegar ônibus de graça? 
 
Não se trata de ônibus de graça, esse ônibus teria um custo, mas pago por 
impostos progressivos, não pela tarifa. O que a prefeitura precisa fazer é uma 
reforma tributária nos impostos progressivos, de modo que pague mais quem 
tem mais dinheiro, que pague menos quem tem menos e quem não tem não 
pague (impostos e taxas). Distribuir melhor o orçamento público, separando 
uma parte para subsidiar o transporte, ao invés de gastar dinheiro em 
propaganda, corrupção e obras que não atendem às reais necessidades da 
população. O passe livre estudantil já é realidade no Rio de Janeiro. 
 
7. Sobre aumentos de tarifas 
 
No Brasil, 35% da população que vive nas cidades grandes não tem dinheiro 
para pagar ônibus regularmente (IPEA, 2003). Muitas pessoas estão excluídas 
da educação porque não podem pagar o ônibus até a escola. Toda vez que 
aumenta a tarifa do ônibus, esta exclusão aumenta também. Ao mesmo tempo, é 
importante enfatizar que, mais que lutar contra o aumento da tarifa, lutamos 
contra a existência de uma tarifa. O sistema de Transporte precisa ser totalmente 
reestruturado, de modo que as tarifas não continuem aumentando, excluindo 
cada vez mais pessoas. O Transporte precisa ser visto como um direito 
essencial, não como uma mercadoria. 
 
________________________________________________________ 
 
SE A TARIFA AUMENTAR, A CIDADE VAI PARAR! 
TODO AUMENTO É UMA INJUSTIÇA! POR UMA VIDA SEM 
CATRACAS! 
 
 
Ecos dos gritos de insatisfação vindos de diversos lugares do mundo e do Brasil 



! 305!

chegam a Ribeirão Preto para gritar por um transporte realmente público e de 
qualidade. Historicamente, o transporte público ribeirãopretano sempre foi 
tratado com descaso pela prefeitura, a qual não possui nenhum compromisso de 
oferecer um serviço eficiente para a população. Muito pelo contrário, licitação 
após licitação observamos que o único compromisso do Poder Público é garantir 
os lucros e a exploração de algumas poucas empresas privadas. Exemplos para 
comprovar esse fato não faltam.  
 
Após quase 30 anos com as mesmas empesas explorando o serviço público, a 
prefeitura abre nova concorrência e praticamente as mesmas empresas que antes 
detinham as linhas vencem a licitação e garantem mais 20 anos de exploração. 
Não suficiente, ainda temos o fato de que o valor inicial tarifário estabelecido 
nesse contrato e amplamente divulgado pelos veículos de informação era de R$ 
2,75, de forma que quando as empresas assumem, sem nenhuma justificativa, 
instauram o valor de R$ 2,90. Somado a isso, temos a recente greve dos 
motoristas das linhas, demonstrando que não apenas os usuários estão 
insatisfeitos, mas também os trabalhadores.  
 
Não satisfeita como suor e o sangue dos usuários já explorados, as empresas 
anunciam a possibilidade de um novo aumento de até R$ 3,55 no próximo 
mês(julho de 2013). Também é importante atentar para o fato de que o governo 
federal, através da Medida Provisória 637/2013, isentou as empresas que atuam 
no transporte de pagar os impostos PIS e COFINS, de modo que ao invés de um 
aumento na tarifa, deveria haver uma redução. A prefeitura se posicionou 
dizendo que tal aumento ocorrerá apenas no próximo ano, porém sabemos que 
seu único compromisso é com as empresas, portando, inevitalmente ocorrerá o 
aumento.  
 
Florianópolis, Porto Alegre, Vitória, Teresina, Natal, Aracajú e Taboão da Serra 
mostraram ser possível a revogação dos aumentos, porém precisamos ir além, 
precisamos discutir qual a necessidade da tarifa sendo que o maior beneficiário 
são apenas as empresas, nem mesmo os motoristas de ônibus tem o repasse 
destes aumentos. 
 
Cidades que também estão neste ATO: 

https://www.facebook.com/
events/201541853330221 20 Sim Não São José dos 

Campos SP 3186
1 

Segundo Ato pela Revogação do Aumento 
Participe: https://www.facebook.com/events/129475413926716/?ref=3 
 
R$ 3,00 É ROUBO! 
 
O MPL-SJC (Movimento Passe Livre) convoca o 2º Ato pela Revogação do 
Aumento 
 
Data: 25 de junho (terça-feira) 
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Concentração: Praça Afonso Pena as 16hs 
 
O 1º ATO pela revogação do aumento reuniu mais de 30 mil pessoas nas ruas de 
São José. Paramos a Via Dutra. E o próximo ato VAI SER MAIOR! 
 
SE A TARIFA NÃO BAIXAR, SÃO JOSÉ VAI PARAR! 
 
Carlinhos, abaixa tarifa ou vamos parar a cidade! 

https://www.facebook.com/
events/389534607818929 20 Sim Não Sorocaba SP 2625

1 

A revogação do aumento da tarifa de ônibus de Sorocaba foi a primeira de 
muitas vitórias que o povo Sorocabano vai conquistar. Não vamos parar por 
aqui, pois ainda temos muitas reivindicações a fazer! 
 
Estes atos não envolvem apenas esta luta conquistada, mas sim a busca por 
maior transparência na PRESTAÇÃO DE CONTAS da URBES, além que 
outras bandeiras exclusivas da área de mobilidade urbana. Precisamos que a 
QUALIDADE no serviço oferecido pelo transporte público seja equivalente ao 
valor cobrado pela população. 
 
Além desse pontos específicos à questão de transportes, a população clama por 
mais segurança, qualidade na saúde e educação públicas. Temos tambem outros 
assuntos a tratas como a PEC 37, sétimo assessor, o aumento abusivo dos 
salários dos vereadores e do prefeito... São muitas questão, mas todas poderão 
ser trabalhadas em diversos momentos!!!  
 
 
 
Grupo Manifestações Sorocaba: 
https://www.facebook.com/groups/193049824188621/ 
 
===================================== 
Nosso objetivo é mobilizar o maior número de pessoas que defendam nossa 
causa, queremos um protesto pacífico porém de impacto, está na hora da 
sociedade rever seus conceitos sobre BADERNA e VANDALISMO, quando na 
verdade estamos em nosso pleno exercício de Direito. 
O real significado de DEMOCRACIA nunca esteve tão longe da realidade 
(demo = povo; kratos = governo) Em tese governo do povo realizado pelo 
próprio povo, do qual deve ser a única fonte de emanação do poder. 
Muito contrário de nossa realidade, onde a massa alienada apenas constitui uma 
platéia de pessoas inertes, pessoas rendidas ao sistema. 
Agora como temos visto em São Paulo, a juventude toma as rédeas como massa 
pensante, a qual o governo reprime com esplêndido temor, estamos apenas 
começando. 
 
================================================ 
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Nota de Esclarecimento: 
 
Este evento tem como finalidade agrupar grande parte da POPULAÇÃO 
SOROCABANA para um grande manifesto contra o aumento da tarifa ônibus.  
Foi criada inicialmente INDEPENDENTE de qualquer grupo com o intuito de 
ser TOTALMENTE PACÍFICA, o que não impede de ser CRÍTICA.  
O MOVIMENTO CONTRACATRACA, que organizou as três primeiras 
Manifestações, em assembléia realizada na última sexta-feira, dia 14.06, as 
18:00, na Praça Frei Baraúna, decidiu unir forças. Como Haverá um ATO 
NACIONAL na quinta-feira, acordaram que seria melhor haver uma mudança 
na data da manifestação, antes marcada para sexta-feira. 
O que precisamos deixar bastante claro é que QUALQUER MOBILIZAÇÃO 
DA SOCIEDADE É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NESTE MOMENTO. 
Então critique, manisfeste-se, movimente-se, chame os amigos e participe deste 
e de outros atos que acontecerão!!! Qualquer outro grupo que não tenha vinculo 
PARTIDÁRIO ou mesmo pessoas que não façam parte de nenhum grupo, mas 
que também estão indignadas com essa situação, são bem vindos!!! 
 
================================================== 
 
NOTA OFICIAL SOBRE O TRAJETO: 
 
NA REUNIÃO DA ÚLTIMA SEXTA (14.06) FOI DEFINIDO UM GRUPO 
PARA ESTUDAR OS MELHORES TRAJETOS PARA A MANIFESTAÇÃO. 
AGUARDEM!!!! 

https://www.facebook.com/
events/602083559814271 19 Sim Não São Caetano 

do Sul SP 1764
4 

O QUE DIZER ALÉM DE OBRIGADO A TODOS ? 
 
SEM PALAVRAS PARA DESCREVER OQUE ESTOU SENTINDO, 
INFORMAÇÕES VARIAM, MAS TINHA ENTRE 5.000 E 20.000 PESSOAS 
NA NOSSA CAMINHADA, SEM BRIGAS, SOMENTE O SHOW, SIM 
TEVE ALGUNS BADERNEIROS, MAS A GRANDE MASSA DEU O 
RECADO QUE QUERIA DAR E PARA AQUELES QUE 
DESACREDITARAM, DEIXO MEU ENORME SORRISO E MINHA 
FELICIDADE. 
HOJE DIA 19/06/2013, PARAMOS O ABC, ISSO É DO POVO PARA O 
POVO. 
 
SEM POLÍTICOS, SEM PARTIDOS, DO POVO PARA O POVO, 
OBRIGADO A TODOS PRESENTES, ABC = FORÇA E PODER ! 

https://www.facebook.com/
events/432068396900990 20 Sim Não Americana SP 1582

6 

CONTINUAMOS NA LUTA! 
 
Movimento Pula Catraca e Grito dos Excluídos/as. 
A fim de somar forças na histórica indagação sobre a independência, o 
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Movimento Pula Catraca e o Grito dos Excluídos/as realizarão um grande ATO 
no dia 07 de setembro. 
 
7 DE SETEMBRO, ATRÁS DA RODOVIARIA ÀS 08h30min! 
 
"QUE INDEPENDÊNCIA É ESSA.... 
... que mantém milhões de pessoas sem acesso aos bens da vida, como 
educação, saúde, lazer, cultura, informação e participação popular?” 
 
Este ato integrará também a jornada de lutas da juventude, um movimento 
nacional que chama a juventude para a construção da agenda do país. 
 
Apesar da integração nacional, o objetivo é que as reivindicações partam da 
realidade local, base para todas as mudanças, como já tem ocorrido em nossa 
região, especialmente em Americana. 
 
A realização próximo ao desfile oficial tem o intuito de evidenciar ainda mais a 
contradição que marca a festa da independência. 
 
A concentração será à partir das 08h30min, atrás da Rodoviária de Americana. 
 
#VEMPRARUA #7DESETEMBRO #PULACATRACAAM 
#AMERICANAVAIPARAR 
 
Link para confirmar presença: 
https://www.facebook.com/events/1393993917493413/ 
 
 
 
(OBS: ESSE É O EVENTO DO PRIMEIRO MANIFESTO DE AMERICANA 
QUE O MOVIMENTO PULA CATRACA - AMERICANA, ESTÁ USANDO 
PARA DIVULGAÇÃO DO ATO DE 7 DE SETEMBRO!) 

https://www.facebook.com/
events/425796080851120 20 Sim Não Piracicaba SP 1458

4 

Segundo Ato Contra o Aumento das Passagens 
21/06 | 17 horas 
Prefeitura Municipal  
Piracicaba  
 
Várias cidades pelo Brasil todo estão se mobilizando contra o aumento das 
passagens.  
Piracicaba não irá ficar de fora! 
Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar! 

https://www.facebook.com/
events/435540179877416 20 Sim Não São Carlos SP 1309

5 
Reivindicamos à Prefeitura e ao Poder Público Municipal de São Carlos: 
 
- Redução imediata no valor das tarifas com uma base de cálculo justa e 
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aprovada pela população; 
- Não renovação do contrato com a Athenas Paulista; 
- Melhorias imediatas na qualidade do serviço prestado.  
 
Acreditamos que essas medidas são um primeiro passo na direção de uma 
política que garanta um Transporte Público como um direito do cidadão, com 
qualidade e acessível a todos. Estamos abertos ao diálogo com todas as 
instâncias do Poder Público Municipal, e chamamos toda a população de São 
Carlos a se engajar nesse debate e nessa luta. 
 
Programação de quinta-feira: 
15h Oficina de materiais para o ato na praça do mercadão; 
17h Concentração para o ato (agitação, panfletagem, diálogo com a população e 
convite pra o ato) na praça do mercadão; 
17h50 Início do passeata: 
Saída da praça do Mercadão pela Av. São Carlos sentido Rodoviária. 
Passaremos pela Prefeitura Municipal, Praça dos Pombos e escola Álvaro 
Guião, e concluiremos o ato na Rodoviária/Estação de integração norte, onde 
faremos uma Plenária do movimento. 
 
O que é o Transporte Justo? 
Somos um movimento autônomo, horizontal e independente de grupos ou 
partidos políticos, bem como quaisquer outras organizações ou empresas, e que 
se formou devido aos sucessivos aumentos da tarifa do transporte coletivo na 
cidade de São Carlos, como forma de reação a tal medida e impulso a uma outra 
política de transporte público na cidade. Nos declaramos abertos a qualquer 
cidadã ou cidadão, entidades, movimentos e coletivos que queira dele participar, 
desde que respeitados os princípios e objetivos do movimento. 

https://www.facebook.com/
events/136738489853495 28 Sim Não Osasco SP 1125

5 

3º Grande Ato pelo Transporte Público em Osasco! 
 
Conforme decidido na última assembléia popular, de forma aberta e 
democrática, seguem nossas reivindicações: 
 
Bandeira central: Estatização do Transporte Público! 
 
Pautas: 
Passe Livre Estudantil (tarifa zero para estudantes do município)! 
Integração Municipal dos Transportes! 
Integração com o Bilhete Único (Metrô/CPTM)! 
Audiência Pública dos Transportes! 
Revogação Total do Aumento para R$2,90! 
 
Convidamos toda a cidade de Osasco para que venha às ruas lutar de forma 
democrática por mudanças no transporte público da cidade! 
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https://www.facebook.com/
events/349087318550079 22 Sim Não Bragança 

Paulista SP 9013 

ACORDA BRAGANÇA - PASSE LIVRE  
 
(ESSE MOVIMENTO E APARTIDÁRIO(OU SUPRAPARTIDÁRIO SE 
PREFERIREM) NÃO REPRESENTA E NEM É REPRESENTADO POR 
NENHUM PARTIDO) 
 
Vamos lutar juntos por uma Bragança mais Justa! 
Este é um Movimento Nacional que clama por mudanças nas estruturas 
políticas. 
 
A população bragantina esta descontente é exige mudanças no contrato social, 
da prática de nossos funcionários (dos políticos). 
 
Dentre as mais de 30 mil mensagens postadas desde ontem, resumimos abaixo 
uma pré-pauta de reivindicações que serão detalhas e confirmadas na reunião de 
hoje à noite:  
 
-Qualidade no transporte coletivo 
- Fim do Monopólio no transporte público 
- Transporte Público Gratuito e de qualidade como já ocorre em vários 
municípios do Brasil.  
- Não ao subsidio municipal as empresas, desvio de dinheiro de secretarias para 
o sustento do privado. “O Estado não tem essa finalidade !” 
- Fim da Corrupção nacional e municipal. 
- Fim das luxurias, gastos desnecessários dos políticos de Bragança. 
- Combate a falta de segurança (melhor treinamento das forças policias que 
devem proteger a população e não os detentores do poder) (melhores salários 
para estes profissionais). 
- Combate a falta de assistência na saúde Bragança (contratação através de 
concurso de médicos e enfermeiros) (que tenhamos remédios nos postos de 
saúde e hospitais).  
-Valorização do professor (maiores recursos investidos, 10% do PIB) (concurso 
público imediato de professores em Bragança) (redução do número de alunos 
por sala de aula de 35 para 15 crianças). Troca da “Secretária de educação por 
alguém que tenha educação”.  
- Valorização da cultura bragantina. “Fora N. C., queremos um secretário de 
cultura com cultura” 
- Extinção da PEC 137. 
- Contra construção da Usina de Belo Monte. 
- Respeito ao indígena no Brasil. 
- Criação de um projeto de assistência social ao moradores do Green Park. 
- Mudança no horário das sessões dos vereadores para as 18:30. (“Horário não 
comercial”). 
- Desassoreamento do Lago do Taboão. 



! 311!

- Reforma efetiva do Carrozo sem ampliação de fornecimento de verbas extras. 
- Fechar os buracos das ruas e calçadas de Bragança. 
-Efetivação da lei do silêncio. 
-Construção de um novo albergue e reforma do já existente. 
- Distribuição de renda. 
-Criação de centros municipais de tratamento de desintoxicação de drogas. 
- Pagamento das dividas dos vereadores de outras gestões aos cofres públicos. 
- Abertura imediata de concurso público para psicólogos e assistentes sociais. . 
- Fim dos cargos comissionados. Abertura de concursos públicos (mais de 1 
milhão gastos mensais).  
- Construção de um projeto ambiental e investimento na área. 
- Criação de um projeto urbanístico para melhoria do transito caótico.  
- Contratação de mais fiscais ambientais. 
 
 
Entre tantos outros! 
 
Obs.: Aos “políticos” que já estão pensando em nós processar, novamente, todas 
os pontos acima foram retirados de mensagens dos participantes desse evento! 
 
 
Li Weitaonk do abaixo assinado contra o PEC37 ! 
http://www.change.org/pt-BR/petições/impunidade-não-mp-com-poder-de-
investigação-nãopec37 
 
 
 
MOB - Movimento Outra Bragança  
De Olhos Bem Abertos 

https://www.facebook.com/
events/184612745036603 20 Sim Não Botucatu SP 6797 

BOTUCATU ESTARÁ NAS RUAS HOJE LUTANDO POR PASSE LIVRE E 
DIMINUIÇÃO DO COMBUSTÍVEL ! 
 
A concentração será na Praça do BOSQUE centro da Cidade as 18 Horas 
SEGUIREMOS ATÉ A PRAÇA DO PARATODOS E DE LA PARA A 
FRENTE DA PREFEITURA !  
 
TRAGAM SEUS CARTAZES SOBRE AS TARIFAS DE ÔNIBUS E SOBRE 
A CORRUPÇÃO QUE ENFRENTAMOS !  
 
NÃO DEIXE DE PARTICIPAR!  
A luta pela redução da passagem do transporte público é muito maior do que o 
preço de uma passagem em si. Queremos mais do que uma tarifa acessível ao 
povo, visamos desmascarar a máfia que existe por trás da privatização deste 
serviço público.  
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Há muita sujeira por baixo dos tapetes, vamos tirar de vez os tapetes ao invés de 
ficar sempre tendo que limpar.  
Dia 20/6 será mais uma paralisação geral no país. Mais uma de muitas mais. 
 
PESSOAL PRECISAMOS DE MAIS VOLUNTÁRIOS NOS LOCAIS DE 
BOTUCATU ! 
ASSINEM IMPRIMEM COLETEM MAIS ASSINATURAS !! 

https://www.facebook.com/
events/118400468368966 17 Sim Não Bauru SP 5836 

A luta contra o aumento das passagens de ônibus e por um transporte público, 
cada vez mais tem sido freqüente em nosso país. No inicio do ano em Porto 
Alegre tivemos um bom exemplo do combate por transporte público. Nas 
ultimas semanas acompanhamos o caso de Goiânia, onde o povo saiu vitorioso 
derrubando o aumento das tarifas e São Paulo caminha para o mesmo rumo. 
 
Nesta semana em Bauru, o prefeito Rodrigo Agostinho (PMDB) anunciou a 
redução de R$ 0,10 nos valores das tarifas que haviam recebido um aumento de 
13%, sendo uma das mais caras do Estado de São Paulo. Esta redução foi 
efetuada porque o Governo Federal desobrigou os patrões de pagarem o PIS e o 
COFINS. 
 
Estamos convencidos, que depois do aumento dado pelo prefeito, da 
prorrogação ilegal do contrato com a Grande Bauru por mais um ano, só nos 
resta uma alternativa: PROTESTAR NAS RUAS EXIGINDO O 
CANCELAMENTO DO AUMENTO E O CANCELAMENTO DA 
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. Agora é a hora da juventude, dos 
trabalhadores e do povo de forma unida ganhar as ruas. 
 
Todas as direções sindicais, movimentos sociais, estudantil, CUT e outras 
centrais sindicais, estão chamadas a organizarem suas bases para construirmos 
um movimento forte e unitário, para derrubarmos este aumento. 
 
A Frente de defesa contra o aumento da tarifa esteve nas ruas ajudando a coletar 
assinaturas no abaixo assinado durante o mês de maio, solicitando ao prefeito a 
revogação do decreto que aumentou os preços das passagens do transporte 
coletivo. O prefeito ignorou. A maioria dos vereadores da Câmara também se 
recusou a assinar a abertura de CEI para investigar o aumento apresentado pelo 
vereador Roque Ferreira - PT, e que teve o apoio somente do vereador Raul de 
Paula-PV. O resto, o resto se escondeu. 
 
Ações judiciais estão sendo encaminhadas. Mas, nada substitui a ação das ruas. 
Por isso convocamos todos os membros da Frente em Defesa do Transporte 
Público para reunião dia 17/06 as 18 horas, na Praça Rui Barbosa em frente ao 
coreto, para discutirmos e organizarmos uma grande caminhada na Avenida 
Rodrigues Alves contra o aumento, exigindo sua revogação. 

https://www.facebook.com/ 18 Sim Não Ribeirão SP 5569 SE A TARIFA AUMENTAR, A CIDADE VAI PARAR! 
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events/395315433920185 Preto TODO AUMENTO É UMA INJUSTIÇA! POR UMA VIDA SEM 
CATRACAS! 
 
Ecos dos gritos de insatisfação vindos de diversos lugares do mundo e do Brasil 
chegam a Ribeirão Preto para gritar por um transporte realmente público e de 
qualidade. Historicamente, o transporte público ribeirãopretano sempre foi 
tratado com descaso pela prefeitura, a qual não possui nenhum compromisso de 
oferecer um serviço eficiente para a população. Muito pelo contrário, licitação 
após licitação observamos que o único compromisso do Poder Público é garantir 
os lucros e a exploração de algumas poucas empresas privadas. Exemplos para 
comprovar esse fato não faltam.  
 
Após quase 30 anos com as mesmas empesas explorando o serviço público, a 
prefeitura por pressão do Ministério Público, abre nova concorrência e 
praticamente as mesmas empresas que antes detinham as linhas vencem a 
licitação e garantem mais 20 anos de exploração. Não suficiente, ainda temos o 
fato de que o valor inicial tarifário estabelecido nesse contrato e amplamente 
divulgado pelos veículos de informação era de R$ 2,75, de forma que quando as 
empresas assumem, sem nenhuma justificativa, instauram o valor de R$ 
2,90.Somado a isso, temos a recente greve dos motoristas das linhas, 
demonstrando que não apenas os usuários estão insatisfeitos, mas também os 
trabalhadores.  
 
Não satisfeita como suor e o sangue dos usuários já explorados, as empresas 
anunciam a possibilidade de um novo aumento de até R$ 3,55 no próximo 
mês(julho de 2013). Também é importante atentar para o fato de que o governo 
federal, através da Medida Provisória 637/2013, isentou as empresas que atuam 
no transporte de pagar os impostos PIS e COFINS, de modo que ao invés de um 
aumento na tarifa, deveria haver uma redução. A prefeitura se posicionou 
dizendo que tal aumento ocorrerá apenas no próximo ano, porém sabemos que 
seu único compromisso é com as empresas, portando, inevitalmente ocorrerá o 
aumento.  
 
Florianópolis, Porto Alegre, Vitória, Teresina, Natal, Aracajú e Taboão da Serra 
mostraram ser possível a revogação dos aumentos, porém precisamos ir além, 
precisamos discutir qual a necessidade da tarifa sendo que o maior beneficiário 
são apenas as empresas, nem mesmo os motoristas de ônibus tem o repasse 
destes aumentos. 

https://www.facebook.com/
events/665587250134455 20 Sim Não Assis SP 5459 

#VEMPRARUAASSIS 
MANIFESTAÇÃO PÚBLICA-PACÍFICA  
FAÇA SEU CARTAZ E REGISTRE SUA INDIGNAÇÃO OU APOIO 
APOIO ao Ato Nacional contra o Aumento das Passagens 
20/06 - 17 Horas 
Praça Arlindo Luz 
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Assis - SP 
 
Cidades de todo o país estão se mobilizando contra o aumento das passagens, 
portanto Assis não poderia ficar de fora!  
PORÉM, TODOS SABEMOS QUE O APOIO DADO AO MOVIMENTO 
CENTRAL SE ESPALHOU PELO MUNDO E PELO PAÍS TRAZENDO À 
TONA TODA A PROBLEMÁTICA POLÍTICA/SOCIAL QUE VITIMA A 
MAIORIA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. EM ASSIS NÃO É 
DIFERENTE:  
***Pelos grupos acompanhamos a insatisfação do munícipe assisense frente ao 
caos que se encontra a administração pública. Mortes, descaso, denúncias, 
escândalos denunciados na mídia regional, serviços mal prestados e sempre as 
mesmas desculpas. A SENSAÇÃO GERAL É DE QUE O ATUAL GOVERNO 
- EM TODAS AS ESFERAS - AINDA NÃO COMEÇOU.*** 
GOSTARÍAMOS MUITO DE CONTAR COM A ADESÃO DOS DEMAIS 
GRUPOS DO FACEBOOK QUE DISCUTEM OS TEMAS POLÍTICOS 
GERAIS E DE ASSIS! TODOS SOMOS AS MAIORES VÍTIMAS E OS 
MAIORES INTERESSADOS NESSA CAUSA! 
Somos uma geração que vai marcar pra sempre a história política do Brasil, uma 
geração que não aceita ser explorada e que fica calada.  
Vamos pra rua, vamos mostrar que esse país é NOSSO, esse município é 
NOSSO, um novo Brasil está por vir, só depende de nós! 
 
Pedimos para que cheguem as 17h para a confecção dos cartazes! Não teremos 
quase nenhum material disponível no local então, levem umas moedas para 
comprarem os cartazes e uma caneta ou tinta para o trabalho (há uma papelaria 
bem ao lado do local da manifestação). Coloquem em pauta os problemas do 
seu bairro, as melhorias que vocês esperam, as indignações e seu apoio aos 
manifestantes que estão lutando pelos seus direitos!  
 
>>AVISO: 
 
À TODOS E À IMPRENSA GERAL: O TEMA DA MANIFESTAÇÃO É 
LIVRE!  
 
- NÃO CONFUNDAM COM OS TAIS 0,20 CENTAVOS! JÁ É HORA, NÉ?-
<< 
 
Providenciaremos junto aos responsáveis o contato com a Policia 
Militar/DMTA para que, se necessário, fechem a rua. Se não nos atenderem,a 
manifestação se concentrará na praça. Isso veremos lá! MAS, COM TODA A 
ORGANIZAÇÃO, esperamos não encontrar nenhum transtorno no meio do 
percurso... 
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COMPARTILHEM O CARTAZ E CONFIRMEM PRESENÇA NO EVENTO!  
A gente se vê lá!  
 
 
APOIO: Grupo Revolta Pública - Assis 
(www.facebook.com/groups/RevoltaPublicaAssis) 
 
 
GALERA! precisamos da ajuda de todos: CONTINUEM 
COMPARTILHANDO O CARTAZ ONLINE E CONVIDANDO AMIGOS! 
Aqui vai uma lista de necessidades que precisamos voluntariamente para que a 
manifestação saia como gostaríamos que fosse: ORGANIZADA! 
- CAIXA DE SOM COM MICROFONE: teremos pessoas dando suas opiniões, 
pessoas organizando e teremos a presença de uma galera que participou da 
manifestação nas grandes cidades dando seu depoimento de como as coisas 
ocorreram por lá 
 
-CARRO DE SOM: Precisamos de voluntários para passarem uma vinheta 
chamando a população para estar presente no ato, e para tocar umas musicas 
para animar os manifestantes no dia. 
 
-FLORES: gente quem poder levar flores para a distribuição para mostrar que o 
que queremos é PAZ E MUDANÇAS será muito bem-vindo  
 
-CARTAZES COM FRASES DE IMPACTO: mostrem pra quê estão lá! se 
querem creches, peçam creches, se querem educação saúde respeito limpeza 
ETC PEÇAM!!!  
 
-APITOS, CHOCALHOS, NARIZ DE PALHAÇO, FANTASIAS, 
MÁSCARAS: use tudo que possam chamar atenção!  
 
Proibido consumo de bebidas alcoólicas. 
 
Proibido o porte de qualquer coisa que possa machucar/ferir/degradar.  
 
VAMOS FAZER COM QUE NOSSA MANIFESTAÇÃO SIGA DA MELHOR 
MANEIRA POSSÍVEL! LEVE SUA INDIGNAÇÃO, SUA ALEGRIA E SUA 
VOZ! ELES IRÃO NOS OUVIR! NOSSO MOVIMENTO É PACÍFICO! 

https://www.facebook.com/
events/518175631581942 22 Sim Não Mogi Guaçu SP 5305 

Contra a alta tarifa do transporte público na cidade e dando apoio aos outros 
manifestos de outras regiões, juntamente abordando outros problemas presentes 
em nosso município, nós voltamos as manifestações por um valor justo, e um 
transporte público de qualidade. 
 
Gente! Agora vai funcionar de forma diferente! Nos unimos a outros 3 
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manifestos e agora funcionara da seguinte forma, peço que quem puder por 
favor! se encaminha para o manifesto de Mogi Mirim  
 
(https://www.facebook.com/events/185541548273328/185828608244622/?notif
_t=event_mall_reply) E juntos marcharemos até a Nove de Abril em Mogi 
Guaçu, O horário não lhe permite? Vá somente em um! Acha que não consegue 
andar? sem problemas, encontre a onde for melhor para você! Quer ir de manhã 
em Mogi mirim, pegar ônibus, ou algo do tipo e nos encontrar as 16 hrs? Tudo 
bem! o importante é participar, partiremos da praça da matriz as 16 hrs e 
subiremos a nove de abril, conto com todos vocês!!! 
"Sem Violência""Sem Violência""Sem Violência""Sem Violência"(8) 

https://www.facebook.com/
events/177061035793980 20 Sim Não Sertãozinho SP 4827 

Boa tarde pessoal! 
 
Vamos nos reunir na quinta-feira (20/06) na praça 21 de abril à partir das 19hs, 
em apoio ao movimento que se iniciou em algumas capitais e está se espalhando 
no mundo todo, sim no mundo, já temos apoio nos EUA, Inglaterra entre outros. 
É importante frizar que trata-se de uma movimentação pacífica, apartidária e 
com o intuito de alavancar mudanças no país, não trata-se de R$ 0,20 como 
grande parte da mídia anda divulgando, trata-se de anos em que nosso dinheiro 
não foi investido em prol do bem coletivo, trata-se de uma população que paga 
um dos maiores impostos do mundo e não tem saúde, educação, lazer e nem 
transporte público que supra suas necessidades. E essa população está 
acordando. 
 
Peço o apoio de todos na divulgação do evento, quanto mais pessoas 
conseguirmos trazer para o movimento, maior será o impacto. 
A mudança que queremos ver deve começar de nós, portanto não adianta 
ficarmos em casa vendo novela e protestando no facebook, se quando nos 
chamam às ruas nos negamos. As redes sociais estão tendo um papel 
fundamental na divulgação e organização dos eventos, mas é importante que 
saia do mundo virtual. Desse modo, conto com a ajuda e a presença de todos, é a 
voz do povo que deve ser ouvida. 
 
VERÁS QUE UM FILHO TEU NÃO FOGE À LUTA! 

https://www.facebook.com/
events/168034296708312 19 Sim Não Barretos SP 3552 

Como já sabem está tendo varias passeatas em São Paulo para arrumar alguns 
problemas de lá, agora vamos aproveitar para fazer uma marcha pacifica para 
dar apoio a eles e para arrumar os problemas de nossa cidade.  
 
LOCAL DO INICIO: Praça São Bento 
TRAJETO: Vamos da praça São Bento até a praça da Matriz, em seguida, 
vamos para a Camara Municipal. 
Sairemos da praça as 18 horas 

https://www.facebook.com/
events/534946949902773 20 Sim Não Cruzeiro SP 3324 ATUALIZAÇÃO* Pessoal, a manifestação será na Quinta-feira,as 17horas e, 

terá como ponto de partida a praça da bíblia, sentido Rua 7, e viraremos sentido 
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a prefeitura. 
 
Vamos fazer uma Manifestação Organizada, Sem Vandalismo, Sem Depredar 
Nosso Próprio patrimônio.Vamos mostrar para eles que O BRASIL ACORDOU 
! 
 
#VEMPRARUA 
 
***GALERA 
 
Polícia Militar AVISADA e confirmada sua presença na nossa 
manifestação!!!*** 
 
Vamos fazer a coisa certa, vamos mostrar que somos educados, que não somos 
vândalos como muitos tem falado. 
 
Vamos nos Manifestar contra: 
*nossos políticos corruptos 
*contra o mau uso do Dinheiro Público 
*contra o descasso e omissão da saúde em nossa cidade 
*contra o aumento de 18% da água em nossa cidade 
 
E a favor das manifestações que estão ocorrendo em  
todo o nosso país, a favor do PASSE LIVRE !!! 
 
Queremos deixar claro que nós 
 
NÃO TEMOS NENHUMA LIGAÇÃO POLITICA ! 
 
É o POVO se organizando ! 
 
NÃO TEREMOS PARTIDO! 

https://www.facebook.com/
events/506370226102503 24 Sim Não 

Campo 
Limpo 

Paulista 
SP 3070 

Primeiro ato: ESTAREMOS NA RUA.  
 
A REDUÇÃO É APENAS DURANTE 6 MESES E QUEM VAI PARA 
JUNDIAÍ AINDA PAGA O MESMO VALOR, NÃO QUEREMOS 6 POR 
MEIA DÚZIA, QUEREMOS UMA REDUÇÃO DE VERDADE! 
 
FOCO CAMPO LIMPO PAULISTA. A REDUÇÃO NÃO FOI REAL, FOI 
APENAS PARA NOS CALAR! . Nossa manifestação começará na Praça da 
Bíblia, caminharemos até a Prefeitura Municipal e entregaremos uma carta de 
cobrança ao prefeito em nome da população de nossa cidade. 

https://www.facebook.com/
events/178873288952888 21 Sim Não Votorantim SP 2977 Convido a todos para a primeira manifestação realizada na cidade de 

Votorantim com a causa voltada para o AUMENTO DA TARIFA DOS 
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TRANSPORTES PÚBLICOS. 
 
POR QUÊ? 
 
SIMPLES, VOCÊ USA O TRANSPORTE DE SOROCABA?  
- ACHA QUE ELES TEM TANTA QUALIDADE PARA O VALOR QUE 
COBRAM? 
- EM VOTORANTIM AINDA VAI HAVER AUMENTO, ENTÃO LUTE JÁ, 
PARA MOSTRAR QUE NÃO ESTAMOS A FAVOR. 
- O PASSE DE VOTORANTIM NÃO POSSUI INTEGRAÇÃO PARA 
BILHETES UNITÁRIOS 
- OS BILHETES INTERMUNICIPAIS DAS LINHAS LAGEADO / RIO 
ACIMA E PINHEIROS (que saem do terminal) E DAS LINHA VILA 
GARCIA VIA VILA NOVA E VILA NOVA DIRETO (que saem dos bairros) 
TEM DIFERENÇA DE VALOR NAS LINHAS QUE CIRCULAM PELO 
MUNICÍPIO 
 
OBS: EM SÃO PAULO PAGAM R$ 3,20 DE PASSAGEM, EM 
VOTORANTIM PAGAMOS R$ 5,80 PARA IR DE UM BAIRRO A OUTRO 
COM O PASSE UNITÁRIO. 
 
Concentração na Praça Zeca Padeiro. 
 

https://www.facebook.com/
events/434838253281350 23 Sim Não Adamantina SP 2958 

Saia do facebook e venha pra rua! Faça sua parte e chega de mimimi. 
 
1º Ato contra a corrupção em Adamantina - SP 
 
Marcha contra a PEC-37, Aumento das passagens e corrupção + Arrecadação de 
assinaturas para petições relacionadas. 
 
Dentre tantos atos ocorrendo no País, chegou a vez da nossa população se 
posicionar contra tudo o que vem ocorrendo na nossa Adamantina, no nosso 
estado, e em nosso país. 
 
LEVEM CARTAZES, MEGAFONES, MÚSICA, APITOS, TINTAS PRA O 
ROSTO, NARIZ DE PALHAÇO E SUA VOZ! ADAMANTINA TAMBÉM 
NÃO SE CALARÁ. 
 
- Transporte Público não é mercadoria!  
- Por um transporte barato e de qualidade em nível nacional! 
- Contra a dupla função!  
- Por passe-livre irrestrito para estudantes em todo o Brasil! 
 
ASSINEM A PETIÇÃO 
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https://www.facebook.com/
events/280265732118331 20 Sim Não Jundiaí SP 2941 

''''''''' POVO DE JUNDIAÍ, VAMOS ACORDAR !!!!!!!!!!!!! 
 
3,00 R$ A PASSAGEM ? ISSO É UM ROUBO ! JUNDIAÍ TA ENTRE AS 
CIDADES COM A PASSAGEM DO TRANSPORTE ''PUBLICO'' MAIS 
CARO DE BRASIL, VAMOS REVERTER ESSA SITUAÇÃO, VAMOS 
ACORDA ! O NOSSO PREFEITO PEDRO BIGARDI, ''PROMETEU'' A 
REDUÇÃO DA PASSAGEM PARA 2,90 R$, MAIS ATE AGORA ISSO NÃO 
ACONTECEU PORQUE ?!? 
 
VAMOS PROTESTAR TAMBÉM PARA A EDUCAÇÃO, SEGURANÇA ! 
VAMOS TODOS COMPARECE NESSE DOMINGO, NA AVENIDA 9 DE 
JULHO COM SEUS CARTAZES DE PROTESTO, SEJA LA QUAL FOR, 
VAMO ACORDA JUNDIAÍ, EM OUTROS ESTADOS O UNIÃO DO POVO 
CONSEGUIO A REDUÇÃO, PORQUE NÃO PODEMOS CONSEGUIR ? 
ESPERO VER VOCÊS DOMINGO.. 
 
VAMOS ACORDA, PASSAGEM A 3,00 R$ NESSA CIDADE É UM 
ROUBO... NÃO VAMO DEIXA QUE ELES SAFADOS NÓS ROUBEM E 
VAMOS FICAR QUIETO SEM FALAR NADA, VAMOS PRA RUAS 
JUNDIAÍ, 
 
 
''O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO'' 

https://www.facebook.com/
events/561258823916835 21 Sim Não São Roque SP 2779 

São Roque... 
 
Ainda não acabou a luta!!! 
 
Link para o Segundo Manifesto de Expressão Sanroquense 

https://www.facebook.com/
events/212476902241262 20 Sim Não Cerquilho SP 2759 

Eles querem nos calar, nos separar, nos enfraquecer. Mas nós não deixaremos! 
Ninguém vai nos deter em nosso direito de nos manifestar . 
 
Melhor atendimento da saúde pública. 
Melhor remuneração aos professores. 
Comida de qualidade a todas as escolas. 
Segurança. 
Tarifa do ônibus.  
 
E toda e qualquer coisa que esteja fora do seu contexto de como deveria ser , 
algo não esta correto , venha e proteste! Essa é a hora ! 
 
(Manifestação PACÍFICA em apoio aos manifestantes de São Paulo!) 

https://www.facebook.com/
events/525118527548993 21 Sim Não São José do 

Rio Pardo SP 2558 
Nessa sexta-feira dia 21/06, na praça da Matriz em São José do Rio Pardo 
realizaremos uma manifestação PACÍFICA com o intuito de apoiar as 
manifestações que estão acontecendo no Brasil e reivindicar diretos de redução 
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das tarifas, Gastos abusivos com a copa e problemas locais de nossa cidade. 
 
será feita uma concentração às 17:00 e às 18:00 daremos início a uma passeata 
em direção a praça dos 3 poderes 
 
Venha participar, fazer seu papel como cidadão e mostrar que o povo brasileiro 
acordou! 
 
Manual do Manifesto 
documento contendo os objetivos, reivindicações e a outros esclarecimentos. 
http://www.4shared.com/office/HePWwY3U/Manual_Passeata_Manifesto_So_
J.html 
 
http://www.2shared.com/document/CxIWLxR4/Manual_Passeata_Manifesto_S
o_J.html 
 
Data: 21/06/2013 
 
Local: Praça da Matriz 
 
Horário de encontro: 17:00h 
 
Horário de início: 18:00 
 

https://www.facebook.com/
events/637481769614310 21 Sim Não Poá SP 2551 

VEM PRA RUA, QUE A RUA É A MAIOR ARQUIBANCADA DO BRASIL! 
Nas últimas semanas vimos protestos, manifestações, atos revolucionários por 
todos o Brasil e mundo afora. Está na hora de participar! Devemos mostrar que 
também fazemos parte dessa revolta nacional, não só relacionada só ao aumento 
da passagem, mas ao abuso que sofremos diariamente. 
PARA NÃO SOFRERMOS CALADOS, PARA MOSTRAR AO MUNDO 
QUE TAMBÉM TEMOS VOZ, QUE UM FILHO TEU NÃO FOGE À LUTA! 

https://www.facebook.com/
events/135686829971095 20 Sim Não São João da 

Boa Vista SP 2415 

Olá, pessoal! 
Gostaríamos de convidar a todos para a manifestação pacífica que acontecerá 
em São João da Boa Vista - SP, mostrando APOIO às demais que estão 
surgindo em nosso país. 
Nossa passeata terá início no UNIFAE às 19h30 desta QUINTA-FEIRA 
(20/06/2013). 
Nossa intenção é estar no UNIFAE às 19h30 da QUINTA-FEIRA (20/06) para a 
concentração do pessoal, até umas 20h15. De lá, partiremos rumo à UNIFEOB 
(seguindo o trajeto postado abaixo). Subiremos dali até a Av. Gertrudes e 
iremos para a Praça Joaquim José. Lá, ficaremos até umas 22 horas mostrando 
nosso apoio às reivindicações de mudanças e expondo nosso ponto de vista. 
Levem cartazes e usem este tempo para mostrar a voz e o poder do povo 
brasileiro. 
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É uma forma de "gritarmos" que não estamos satisfeitos com nosso governo e 
ele tem que olhar para gente; mudar por nós. 
É NOSSO DIREITO MANIFESTAR!  
NÃO APOIAMOS VANDALISMO/VIOLÊNCIA. 
Apenas queremos mostrar nosso apoio às mudanças e nossa indignação com o 
atual governo. 
Quem não puder ou tiver receio de sair nas ruas, faça o protesto "Vem pra 
Janela" e pendure em sua janela um lençol branco, como símbolo de seu apoio.  
Vamos lutar juntos por um país melhor! 
Obrigado a todos pela participação. 
Nos vemos na QUINTA! 
Abraços, brasileiros! 

https://www.facebook.com/
events/182688998562604 20 Sim Não Ilha Solteira SP 2394 

ESTA É UMA MANIFESTAÇÃO PACÍFICA 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
A primeira reunião foi realizada hoje em frente a concha acústica com 
aproximadamente 50 pessoas. Está na hora de mostrarmos que queremos um 
país melhor, sem corrupção, um Brasil pros brasileiros que o amam! 
 
Vamos usar o #ACORDAILHA pra ajudar a divulgar a manifestação! 
 
Os ilhenses já acordaram! Então vamos lá também colocar a cara pra fora de 
casa, porque só ficar olhando não ajuda muito.  
Vamos nos unir pra dar força a este movimento, vamos fazer número para que 
nos vejam e nos ouçam. Vem com a gente fazer história e mudar o futuro do 
Brasil. 
Tragam seus cartazes e espalhem a notícia!!! 
-Saída: Praça da Emancipação(de frente ao colégio Urubupungá) 
-Chegada: Praça dos Paiaguás (em frente ao prédio da prefeitura) 
Depois disso, estamos tentando organizar um show cultural com espaço para 
púpito e dar voz ao povo. 
 
 
15:30 - Praça dos Paiaguás rumo à Praça da Emancipação 
16:30 - Praça da Emancipação rumo à Praça dos Paiaguás 
 
Ajude com donativos durante essa passeata! Aproveite a movimentação e dê 
apoio às entidades de assistência social. Tragam produtos de higiene pessoal ou 
um quilo de alimento não perecível. Faremos a coleta desses produtos e doação 
à organizações não governamentais (ONGs) de Ilha Solteira e regiões próximas. 
O repasse desses donativos será definido com maior propriedade em breve. 
Concepção da ideia de coleta de donativos por Matheus Urzulin Rocha. 
 
Foi definido o trajeto da movimentação, que será iniciado na praça dos Paiaguás 
às 15:30, o que dará início à passeata. Nosso destino é a praça da Emancipação, 
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donde faremos segundo trajeto de passeata (à partir das 16:30) em direção 
novamente à praça dos Paiaguás. Gostaria de deixar bem claro que esse 
movimento é apartidário, pacífico e contamos com a participação de todos (que 
é imprescindível). Contamos com a presença de todos." 
 
as 14:00 para quem puder faremos uma oficina de cartazes!  
Para mais informações, entre no grupo "Movimento novos ideais": 

https://www.facebook.com/
events/482511235160847 20 Sim Não Mirassol SP 2211 

I PROTESTO EM MIRASSOL EM APOIO AO MOVIMENTO NACIONAL 
PASSE LIVRE!!!  
 
Pessoal, vamos nos reunir PACIFICAMENTE, SEM VANDALISMO E 
VIOLÊNCIA dia 20/06, quinta-feira as 18hr,NA PRAÇA CENTRAL DE 
MIRASSOL onde seguiremos até Av. Eliezer Magalhães para juntos apoiarmos 
uma causa nacional.  
 
Tragam faixas e cartazes!!!  
 
NÃO SE ESQUEÇAM: VAMOS LUTAR PELAS NECESSIDADES DO 
NOSSO MUNICÍPIO E APOIAR UM MOVIMENTO NACIONAL!!!! 
#OGIGANTEacordou #VAMOSPRARUA #MIRASSOL 
 

https://www.facebook.com/
events/187483641415498 17 Sim Não Pindamonha

ngaba SP 2086 

Mobilização pacífica e apartidária em Pindamonhanga de apoio ao Movimento 
Passe Livre e de repúdio ao Governador do Estado de São Paulo Geraldo 
Alckmin. 
 
Traga toda sua insatisfação e indignação com os rumos da política. Faça 
cartazes e use sua criatividade no protesto! O protesto é democrático, aqui só 
não vale repressão. 
 
Haverá 1 minuto de silêncio pela Vergonha e Morte da Democracia em São 
Paulo. 
 
Participe! Vem pra rua! 

https://www.facebook.com/
events/426541430776717 21 Sim Não Peruíbe SP 1970 

Está na hora de lutarmos contra a corrupção da nossa cidade.  
 
Nossa saúde, educação e infraestrutura está abalada devido seus desvios de 
verba constantes. A manipulação dos concursos públicos com sistemas falhos de 
avaliação e "pré-seleção" de candidatos também deve ser combatido! 
 
Milhares de pessoas estão nas ruas de São Paulo dando a cara a tapa. Não só a 
tapa, mas também a bombas e cacetetes. Tudo isso em busca de Justiça. 
Queremos um Brasil melhor. 
 
Chega de ficar de braços cruzados enquanto o Governo "estupra" na sociedade. 
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Vamos levantar do sofá, sair da frente da televisão, a mídia manipuladora, e 
vamos as ruas dar suporte aos paulistanos que apanham e são espancados em 
prol de uma causa tão nobre. 
 
Não é por causa de R$ 0,20. É por um conjunto de problemas. 
Ser Cidadão é "Cumprir com seus deveres para usufruir dos seus direitos". Mas 
o Estado tem seus deveres, que não estão sendo cumpridos. Vamos usar o nosso 
direito de protesto para acabar com essa palhaçada. 
 
 
A geração jovem é pouco engajada politicamente, mas vamos mostrar que os 
poucos que restaram ainda são um número suficiente. 
Muitos queriam estar em São Paulo, mas não podem. Então vamos ajudar 
fazendo uma caminhada PACÍFICA na nossa cidade, e mostrar que não é 
porque Peruíbe é pequeno que não tenha voz. Mostraremos nosso apoio ao 
Brasileiros que estão apanhando dos policiais na grande Capital. 
 
"Nós somos uma ideia. Uma ideia que não pode ser contida, perseguida e nem 
aprisionada. Nós somos Anonymous. 
 
Nós somos muitos. 
 
 
Não esquecemos. 
 
Não perdoamos. 
 
Nos aguarde." 

https://www.facebook.com/
events/209777619173099 26 Sim Não Ilhabela SP 1859 

Próximos manifestos: 
 
• Terça-Feira - 02 de Julho ás 18:30h 
Na Câmara Municipal de Ilhabela. 
A proposta é reivindicar transparência e representatividade do poder legislativo 
ao POVO.Pedir apoio aos vereadores com as nossas nobres causas que merecem 
e DEVEM ser estudadas por eles.O Povo QUER mais transparência e 
independência do poder executivo!  
Façam faixas, cartazes e o que mais a criatividade permitir! 
 
•Sábado - 6 de Julho ás 19h 
Na praça da Bandeira - Vila (Centro Histórico) 
Vamos abraçar a luta do pessoal das comunidades tradicionais de Ilhabela e não 
deixar que a Prefeitura, junto ao GERCO, aprovem a ideia de transformar o 
Bonete e Castelhanos em áreas Urbanas!  
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PARTICIPEM NO EVENTO: 

https://www.facebook.com/
events/334631876668311 26 Sim Não Guarujá SP 1845 

Senhoras e senhores, vendo a grande comoção NACIONAL contra o aumento 
da tarifa do ônibus pensei : Será que em nossa cidade não existem pessoas 
incomodadas com a falta de respeito com os cidadãos refletida também no 
transporte público? Porque não mostrar nosso descontentamento como todas as 
outras pessoas, em outros lugares do país? Partindo dessa ideia, QUERO(com a 
ajuda de todos) manifestar o meu sentimento de INDIGNAÇÃO, RAIVA, 
TRISTEZA ou seja lá o nome que queiram dar, contra esse ABUSO que fazem 
todos os dias contra nós que necessitamos ou preferimos usar o transporte 
público. 
 
VAMOS ORGANIZAR UM MANIFESTO AQUI TAMBÉM, PORQUE SÓ 
ASSIM PODEREMOS EXPRESSAR QUE NÃO CONCORDAMOS COM O 
PREÇO ABUSIVO! 
 
Como disse Martin Luther King : "O QUE ME PREOCUPA NÃO É O GRITO 
DOS MAUS. É O SILÊNCIO DOS BONS" 

https://www.facebook.com/
events/470421159718430 21 Sim Não Botucatu SP 1828 

Galera, essa manifestação visa demonstrar, assim como no resto do país, a nossa 
INSATISFAÇÃO com a má administração do nosso governo, de maneira 
GERAL (municipal, estadual e federal). Nela iremos expor os problemas da 
nossa cidade, para que eles também sejam vistos por todos, assim como estamos 
vendo os problemas de muitos lugares agora e percebemos que não estamos 
passando por isso sozinhos. Assim não estaremos fugindo do tema principal, 
que é a MUDANÇA DO NOSSO PAÍS e nem deixando de lutar pelas melhorias 
de nossa cidade. 
 
Esperamos sermos ouvidos, esperamos sermos entendidos. 
Sem ignorância e sem violência. 
 
O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO! 
DIVULGUEM ESSA IDEIA, CHAME AMIGOS E CONHECIDOS, QUANTO 
MAIS MANIFESTANTES MELHOR. 
 
A UNIÃO FAZ A FORÇA. 

https://www.facebook.com/
events/189460184548486 17 Sim Não Pirassunung

a SP 1786 

ATENÇÃO GALERA DE PIRASSUNUNGA, LEME, ARARAS, PORTO 
FERREIRA, DESCALVADO E REGIÃO! 
 
Nós CIDADÃOS BRASILEIROS nos uniremos em um ato de apoio aos 
diversos manifestos populares que vem ocorrendo em todo o Brasil e até mesmo 
no exterior, na luta dos cidadãos pelos seus direitos. 
 
PELO QUE PROTESTAMOS? 
Como todos vimos nos últimos dias, os manifestos populares que vem 
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ocorrendo tem sido reprimidos com muita violência por parte dos governantes e 
da polícia.  
Nosso ato então tem o intuito de protestar a favor da LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO e CONTRA A VIOLÊNCIA por parte tanto dos policiais quanto 
dos protestantes. E acima de tudo, apoiar a reivindicação pela MELHORIA NA 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, que é um problema enfrentado 
não só em São Paulo, mas em todo o país. 
 
QUANDO?  
Essa segunda-feira, dia 17 de junho. 
 
ONDE? 
Na praça do centro da cidade, em Pirassununga. 
 
QUE HORAS? 
Começaremos junto com o movimento em São Paulo, às 17:00. 
 
O QUE VESTIR? 
Branco, de preferência, pois nosso ato é antes de tudo um ato pacífico. 
 
O QUE LEVAR?  
Câmeras fotográficas ou qualquer coisa pra registrar o movimento!!!! Cartazes 
em branco, canetas, cartazes já escritos com mensagens pertinentes ao 
movimento, faixas, flores, etc. 
 
O QUE NÃO LEVAR DE JEITO NENHUM: 
Armas de nenhum tipo, drogas e bebidas. Lembrem-se É UM ATO DE 
PROTESTO, NÃO UMA BADERNA! 
 
 
 
 
"Verás que um filho teu não foge à luta." 

https://www.facebook.com/
events/481370605272196 25 Sim Não Bebedouro SP 1709 

*** SOMOS APARTIDÁRIOS, NÃO VIOLENTOS E TOMAMOS NOSSAS 
DECISÕES ATRAVÉS DE CONSENSOS POR ASSEMBLEISMO *** 
 
TERÇA - 25/06 -19h - Concentração na Praça da prefeitura seguindo até a 
Câmara em início de sessão. 
 
OBJETIVOS DO PROTESTO DO DIA 25 DE JUNHO: 
Mostrar a indignação e insatisfação do povo bebedourense quanto ao projeto 
que criou vagas para contratação de um assessor para cada vereador, as 
circunstâncias nas quais o projeto foi aprovado e, à partir daí, uma mobilização 
social para coleta de assinaturas provando que o povo é contra e exige a 
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revogação da lei. 
O movimento acredita que a cidade careça de urgências maiores como a saúde, a 
educação, a cultura, a pobreza absoluta, o abandono dos animais entre tantos 
outras necessidades mais urgentes que assessoria de vereador. 
Estaremos em frente à câmara no início da sessão para representar a vontade do 
povo, já que nenhuma pesquisa sobre a aprovação popular foi realizada 
previamente.  
Faremos nossas vozes serem ouvidas, e nossa vontade ser respeitada. Vereador 
com assessor NÃO NOS REPRESENTAM! 
 
*** ESTE MOVIMENTO NÃO POSSUI NENHUM TIPO DE VÍNCULO 
POLÍTICO, SEJA COM O PARTIDO VIGENTE OU OPOSIÇÃO. 
QUALQUER POLÍTICO QUE EXERÇA SUA FUNÇÃO COM 
TRANSPARÊNCIA E HONESTIDADE ESTÁ APTO A FAZER SEU 
TRABALHO PELA CIDADE. ESSE MOVIMENTO SE PROPÕE A 
ATACAR IRREGULARIDADES EM NOSSA CIDADE, EM NOSSO 
ESTADO, EM NOSSO PAÍS, SEM ATENTAR PARA PARTIDOS OU 
POLÍTICOS *** 

https://www.facebook.com/
events/163551603825112 22 Sim Não José 

Bonifácio SP 1515 

Os governos estão usando e abusando de ações violentíssimas da policia para 
reprimir as manifestações. Os policiais estão tratando os manifestantes como 
criminosos, agredindo, prendendo. Muitos são "caçados" depois das 
manifestações. Estão tentando criminalizar o direito da população se manifestar! 
Por isso, está sendo organizado por todo o Brasil eventos de apoio aos 
brasileiros que estão se manifestando. Somos Brasileiros. Esses manifestantes 
estão lutando também pelos nossos direitos. Temos que nos unir a essa luta. 
 
Detalhes do Ato em José Bonifácio: 
 
Data: 22 de Junho de 2013 
Concentração: 11:00 Inicio: 12:00 
Local da concentração: PRAÇA DA MATRIZ 
 
ITINERÁRIO - O trajeto será dividido em três etapas: Propomos iniciar a 
concentração na Praça da Matriz às 11h com partida às 12h.  
 
1ª etapa - Sairemos da Praça da Matriz caminhando pela Avenida nove de julho 
até a Praça Jardim Novo.  
2ª etapa - Caso a manifestação ainda esteja latente continuaremos na Av. 9 de 
julho até a Av. Joaquim Moreira da Silva aonde seguiremos até próximo à 
Lanchonete do Skinão.  
3ª etapa – Por fim, se os manifestantes estiverem dispostos seguiremos na 
Joaquim Moreira até o próximo ao trevo onde está hasteada a bandeira nacional.  
 
* A MANIFESTAÇÃO É DE CARÁTER POPULAR, LAICA, 
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APARTIDÁRIO E PACÍFICA. QUALQUER ATO DE VANDALISMO SERÁ 
REPUDIADO PELOS PARTICIPANTES. 

https://www.facebook.com/
events/184344641730480 20 Sim Não Itararé SP 1416 

Evento para definir a manifestação em Itararé. Convidem todo mundo, e vamos 
definir o melhor para todos! 
Lembrando que a manifestação é PACÍFICA E APARTIDÁRIA!  
 
Fazemos política, mas sem os Partidos Políticos (Sem bandeiras e carros de 
som); 
- Somos responsáveis , ou seja, não toleraremos a depredação de nossa cidade 
(ajude e cuide para que nosso ATO seja pacífico!); 
- Traga sua reivindicação, seus tambores, seus apitos, seus gritos, suas máscaras, 
seus cartazes, mas respeite o próximo! 
 
Sobre o evento aqui no facebook: 
- Esse é um movimento livre, e apartidário, bom-senso e respeito nem deveriam 
ser citados, mas devido aos acontecimentos, pedimos encarecidamente que os 
tenham na hora de realizar suas postagens;  
- Eu, Aline, não sou líder nem responsável pela manifestação! Apenas criei o 
evento para organizar as publicações de todos pelo facebook! 

https://www.facebook.com/
events/163976900441238 13 Sim Não Sorocaba SP 1361 

No último dia 5 entrou em vigor, na nossa cidade e em outras pelo Brasil, um 
ajuste na tarifa do transporte público. O direito de ir e vir do sorocabano, agora, 
custa R$ 6,30 ! E é contra esse aumento abusivo que o Movimento 
ContraCatraca luta. 
 
Lutamos também por: passe livre para estudantes e corujão (ônibus que circula 
durante a madrugada).  
 
Convidamos, então, você para fazer parte dessa luta e comparecer no dia 13/6 
com concentração às 16hrs na praça Frei Baraúna(Fórum velho) onde 
marcharemos até o Terminal Santo Antonio,onde encerraremos o ato. 
 
VAI FICAR PARADO E PAGAR CALADO ? 

https://www.facebook.com/
events/392246647550444 21 Sim Não Itápolis SP 1354 

Depois dessa barbaridade que tá acontecendo no nosso país, veio o sentimento 
de impotência de não poder fazer nada pelos nossos. Mas sim, podemos. 
Como outros países já fizeram, podemos nós também, aqui no Interior de SP, 
tentar mostrar que o que mostra a mídia é mentira pura. Que os manifestantes 
não são hostis e que a polícia está abusando do poder, como sempre, de forma 
desumana.  
Antes de tudo, temos que esse não é o nosso país e que eles não têm nada a ver 
com toda essa barbárie que está passando no Brasil, então, pacificamente, 
pensamos em levar alguns cartazes pra frente da embaixada brasileira e chamar 
um pouco de atenção para poder mostrar o que deveria ter sido notícia desde 
sempre. 
se alguém tem algum amigo advogado que possa ajudar para que não ocorra 
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nada extraordinário além da pacífica manifestação, por favor, se ponha e ajude.  
Juntos podemos ajudar! Mas lembrem-se que estar juntos por facebook apenas 
não ajuda em nada, temos que ir fisicamente, é a vida dos nossos que está em 
jogo, eles estão lá, levando balaço na cara e perdendo visão, estar aqui e levantar 
uns cartazes não é nada perto disso, vamos! 
 
 
NÓS, QUE ESTAMOS LONGE, VAMOS FICAR DE BRAÇOS 
CRUZADOS? 
Vamos pedir pelo fim do abuso de poder da policia, pelo fim das ordens 
ridiculas e corruptas dos nossos politicos de merda? 
 
TEMOS DIREITO A PROTESTAR! Parece PIADA tudo que está acontecendo. 
É ridiculo ver tudo isso acontecer e não poder controlar! 
 
O país é NOSSO, não DELES!  
 
Façam seus cartazes, vamos pra rua pedir pelo fim dessa corrupção que temos 
no Brasil. 
Vamos mostrar que SIM podemos protestar! QUE NAO SOMOS PASSIVOS A 
TODA ESSA BRUTALIDADE E REPRESSÃO! 
 
Ato: Terça feira, 18 de junho às 17h  
 
Local ainda não definido... 

https://www.facebook.com/
events/167695056744987 17 Sim Não Votuporanga SP 1348 

Como já sabem está tendo varias passeatas em São Paulo para arrumar alguns 
problemas de lá, agora vamos aproveitar para fazer uma marcha pacifica para 
dar apoio a eles e para arrumar os problemas de nossa cidade.  
 
LOCAL DO INICIO: Praça São Bento 
TRAJETO: Vamos da praça São Bento até a praça da Matriz, em seguida, 
vamos para a Camara Municipal. 
Sairemos da praça as 18 horas 

https://www.facebook.com/
events/677425762273903 23 Sim Não Garça SP 1324 

O movimento “PASSE LIVRE”, foi o estopim para uma série de manifestações 
que estão ocorrendo por todo o Brasil. Alguns céticos e alienados acreditam que 
o movimento se originou devido ao reajuste de módicos R$ 0,20 no valor do 
transporte público da cidade de São Paulo, mal sabem que o motivo das 
manifestações é muito maior do que isto! 
 
A cidade de Garça, também conhecida como a sentinela do planalto, não 
poderia ficar omissa às manifestações que estavam ocorrendo em nível nacional, 
por isto, os moradores da cidade resolveram se unir e deixar claro para os seus 
(des) governantes, que assim como o resto do Brasil também não estavam 
contentes com o rumo tomado pela política, para ser mais realista, pelo rumo 
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tomado pela politicaria. 
 
Vamos novamente mostrar que Garça acordou, vamos sair às ruas neste 
domingo dia 23/06/2013 ás 16:00 horas, e cobrar de nossos (des) governantes os 
direitos o quais tem sido negados a nós, cidadãos garcenses e brasileiros!  
Vamos gritar bem alto para que os nossos (des) governantes possam escutar da 
comodidade das casas deles, que a corrupção tem de acabar, que esse sistema 
falido vai cair, e que nós seremos os responsáveis por isso! 
 
Vamos transformar o lago no “WOODSTOCK GARCENSE”, uma marca de 
que faremos uma revolução, uma manifestação, da forma mais pacífica 
possível! Vamos unir tudo o que temos de bom neste momento, nossa 
solidariedade, nossa caridade, nossa irmandade e fraternidade para com isso, 
mudar a cara de Garça e do Brasil! 
 
Pedimos que dessa vez, tentem ao máximo levar algum tipo de doação para 
podemos ajudar nossa cidade, seja roupas, alimentos ou ração para cachorro 
para as ong's de Garça. 
 
Chamem seus amigos, conhecidos e familiares, vamos mostrar que Garça além 
de ser forte, cobrará por melhorias tanto daqui quanto de todo o Brasil! 

https://www.facebook.com/
events/142253215967961 27 Sim Não Pederneiras SP 1249 

Quinta será o Brasil todo Unido! 
 
O Brasil acordou! 
Agora é nossa hora! Aproveitando a onda de coragem e luta do nosso povo, 
vamos mostrar que o interior tem voz. Pederneiras sai às ruas na sexta à noite 
pra mostrar que tem vez e entrar pra história! 
 
Estamos juntos com o Brasil! O nosso grito é pelo fim da corrupção, do abuso 
de poder, pela valorização da educação e saúde, pelo fim da palhaçada em 
Brasília, porque o poder é nosso! Lembrando que, se solucionarmos o problema 
“lá em cima”, solucionamos aqui na nossa cidade também. O nosso grito é pelo 
povo que sofre os mandos e desmandos de uma ditadura velada, que escolheu 
pôr dinheiro nos estádios, ao invés do nosso bem estar social. 
 
Traga a família, amigos, vizinhos. Tragam máscaras, pintem a cara, tragam 
cartazes, apitos, panelas. Venham com ao menos, uma peça de roupa BRANCA. 
Queremos PAZ. Sem vandalismo ou violência de qualquer tipo. Não somos de 
nenhum partido, somos livres, cheios de ideais. 
 
 
#vemprarua Pederneiras! 

https://www.facebook.com/
events/383026335135740 21 Sim Não Jaguariúna SP 1237 O nosso primeiro evento foi deletado pelo face, mas aqui está o nosso mais novo 

evento. 
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Ato em Jaguariúna, saindo a pé do Centro Cultural com direção à Prefeitura. 
Não é uma carreata e sim passeata pelas ruas de Jaguariúna para chamarmos a 
atenção de pedestres, motoristas, comerciantes e moradores das ruas por onde 
passarmos.  
 
Lembrando que é uma manifestação PACÍFICA e APARTIDÁRIA! O nosso 
objetivo é um ato SEM danos ao patrimônio. Quem realizar qualquer tipo de 
depredação não é parte do ato: é um infiltrado. Fiquemos atentos. E até a 
vitória! 
 
Pautas de reivindicação: 
 
- PELA REDUÇÃO IMEDIATA DA TARIFA DA LINHA JAGUARIÚNA X 
CAMPINAS 
- Por um sistema de transporte realmente público, eficiente e de qualidade; 
- Contra a violência da PM nas mobilizações em defesa do transporte público; 

https://www.facebook.com/
events/281810225298577 22 Sim Não Fernandonóp

olis SP 1225 
Caminhada contra a corrupção e contra o mal uso do dinheiro público.  
 
Local de início : Praça da matriz 

https://www.facebook.com/
events/406867429427500 22 Sim Não Eldorado SP 1209 

Ai galera já que começaram a onde de protesto em todo o Brasil, ta na hora do 
cidadão de Eldorado abraçar esta causa e ir para as ruas pedir um transporte 
melhor, uma passagem mais barata, mais ônibus, mais médicos no posto de 
saúde e mais professores nas escolas. 
 
#EldoradoVemPraRua #MaisOnibusNasRuas #PassagemMaisBarata 
 
Lembrem-se que não é "só" por 20 centavos, é por DIREITOS! 

https://www.facebook.com/
events/167296446782420 20 Sim Não Descalvado SP 1103 

Quinta-feira será um dia histórico na cidade de Descalvado. Em apoio as 
diversas manifestações em todo o país, o estopim do aumento do transporte 
público nas grandes capitais se tornou um despertar heroico da população 
brasileira em relação a má gestão pública e a falta de foco nas prioridades 
básicas da população. Em Descalvado não será diferente: Faça parte você 
também da manifestação PACÍFICA, APARTIDÁRIA com o intuito de chamar 
a atenção do poder público para as reais necessidades da população. O Brasil 
não precisa de estádios de futebol. Descalvado não precisa de troca de ofensas 
entre governantes e ex-governantes. Descalvado precisa de saúde pública de 
qualidade, de segurança, de emprego, de geração de renda e de qualidade de 
vida! E principalmente, exigimos uma resolução IMEDIATA por parte da 
Justiça Eleitoral perante as novas eleições! Não dá mais pra viver em uma 
cidade de tantas incertezas. 
 
VEM PRA RUA Descalvado! 
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Local de saída: 18h30 em frente a Praça da Matriz 
Percurso 
 
Praça da Matriz - Subiremos sentido a rua XV de Novembro - Continuaremos 
até o CERD - Viraremos sentido a João XXIII com direção a Cia. dos 
Espetinhos - Desceremos sentido Prefeitura pela Coronel Manoel Leme 
Destino final: Prefeitura Municipal  
 
Traga seu cartaz, venha de branco e nos ajude a cobrar dos atuais responsáveis 
por uma maior atenção à nossa cidade! 
 
Lembrando que cada pessoa é responsável pelo seus atos, não cabe a mim e nem 
a nenhuma outra pessoa responder por atos de terceiros. A intenção desta 
manifestação é apenas demonstrar a insatisfação dos cidadãos descalvadenses 
para com o poder público local e com a política no geral. Respeite para que você 
mesmo seja respeitado! 
 
Gostariamos de ressaltar a importância de uma manifestação PACÍFICA, sem 
interesses políticos e que leve como principal bandeira o RESPEITO! Convoco 
a todos os participantes a estarem atentos com as demais pessoas para que 
possamos coibir qualquer tipo de desvio de conduta durante a passeata. Filmem 
qualquer tipo de vandalismo ou agressão, sejam elas morais ou físicas para que 
possamos cobrar uma punição aos responsáveis. Conto com a colaboração de 
todos! 
Movimento VEM PRA RUA 

https://www.facebook.com/
events/515182388537233 21 Sim Não Bariri SP 1065 

Inicio: 20h do dia 21/06/2013 
Termino: 22h do dia 21/06/2013 
 
Galera estamos pensando em realizar um manifesto na cidade de bariri em 
solidariedade as outros manifestos, e também para mostrar que a população de 
bariri também se importa com os direitos do povo de toda nação ! 
 
Todo mundo já sabe o que fazer, vamos fazer acontecer!!!! nos encontrarmos na 
praça da matriz na próxima sexta as 20:00 hrs. E manifestar a insatisfação com 
os problemas de nosso pais ... customizem suas camisetas, levem faixas, 
tambores e etc... vamos fazer barulho e protestar pelos nossos ideais!!! 

https://www.facebook.com/
events/144064512454778 24 Sim Não Aguaí SP 1056 

Até quando vamos nos acostumar com o que é errado só por parecer natural? 
 
 
 
 
Lembrando que ESSE MOVIMENTO É EM APOIO AOS 3,20 e GOVERNO ! 
Quem quiser protestar sobre a situação de Aguaí está livre para levar seus 
cartazes ! 
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Além disso, o manifesto serve como apoio à quem está dando as caras em outros 
estados para mudar a situação do país, levando tiros com bala de borracha, 
apanhando, levando spray de pimenta na cara..Tudo por um país melhor para 
TODOS (inclusive para aqueles que criticam essa ação dos jovens). Aguaí não 
poderia se calar dessa vez! Vamos mostrar que também estamos acordados! 
 
Ergam suas vozes, tragam seus cartazes e chamem seus amigos. Vamos acordar 
e tentar mudar o futuro dessa cidade! 
 
Horário de encontro: 17:30 
Local: Igreja Matriz  
Esperamos os manifestantes lá e as 18:00 descemos para a Câmara Municipal 
juntos... 
 
QUERO DEIXAR BEM CLARO QUE NÃO TEMOS ORGANIZADORES 
OU LIDERES DESSA MANIFESTAÇÃO, ISSO É ESCOLHA DE CADA 
UM, TODO MUNDO É UM SÓ E UM SÓ É TODO MUNDO ! 

https://www.facebook.com/
events/448762035220379 18 Sim Não Guaratinguet

á SP 946 

REDUÇÃO IMEDIATA DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO! 
 
NÃO À RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO! 
 
CONTRA A CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS! 
 
Vivemos um momento de muita mobilização e luta dos movimentos sociais por 
todo o Brasil. O estopim de toda a onda de mobilização se deu por conta, 
principalmente, dos aumentos nas tarifas do transporte coletivo em inúmeras 
cidades. As lutas por um transporte público, acessível para todos e de qualidade 
continua sendo central. Mas essas lutas vêm tomando dimensões muito mais 
amplas. A violenta repressão policial sobre o movimento contra o aumento da 
tarifa na cidade de São Paulo vem sendo marcante. Vivemos um momento em 
que nossos próprios direitos democráticos de livre organização, mobilização e 
expressão estão sendo ameaçados. Guaratinguetá está também inserida nessa 
realidade. A cidade viveu momentos de luta contra os aumentos da tarifa nos 
últimos dois anos. No início deste ano, o movimento contra o aumento da tarifa, 
tendo como destaque o Movimento Revelia, teve forte impacto na cidade e 
conseguimos a importante vitória, embora parcial, de adiar o aumento por um 
mês. Ou seja, Guaratinguetá já faz parte de toda essa mobilização e luta que está 
ocorrendo pelo Brasil. Nesse momento, temos a possibilidade de conseguir 
vitórias muito concretas. Por conta da desoneração de impostos sobre as 
empresas de transporte coletivo no país, várias cidades já baixaram suas tarifas. 
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Portanto, a REDUÇÃO IMEDIATA DA TARIFA é o mínimo que devemos 
exigir. Em segundo lugar, devemos aproveitar esse momento para exigir a NÃO 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO atual, haja visto o péssimo 
serviço prestado pelas atuais empresas e os abusos cometidos contra a 
população. Pra além disso, não podemos nos calar frente a crescente onda de 
repressão e criminalização dos movimentos sociais. Nossa mobilização em 
Guará deve apoiar e se solidarizar com os movimentos que vêm sofrendo todo 
tipo de repressão defendendo nossos direitos democráticos tão duramente 
conquistados. CONTRA A CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS 
SOCIAIS! 

https://www.facebook.com/
events/564183483633448 21 Sim Não Casa Branca SP 900 

Convidamos a todos para a manifestação APARTIDÁRIA e pacífica que 
acontecerá em Casa Branca - SP, em APOIO às demais que estão surgindo em 
nosso país. 
 
A passeata terá concentração na Praça Barão de Mogi-Guaçu (Praça da Matriz) 
com início as 17:00 Horas. Vista-se de branco, LEVE SEUS CARTAZES, 
prepare sua máquina fotográfica e divulgue o evento nas redes sociais para 
mostrar a todo o Brasil que apoiamos as manifestações públicas que vem 
ocorrendo em São Paulo e em todo país. 
 
Quem não puder participe do protesto "Vem pra Janela" e pendure em sua janela 
um lençol branco, como símbolo de seu apoio. 
(http://www.facebook.com/events/281102965366442). 
 
Vamos lutar juntos por um país melhor! 

https://www.facebook.com/
events/289219661215127 26 Sim Não Jacareí SP 876 

Manifestação pela revogação do aumento da passagem em Jacareí, sem 
diminuição de impostos para a JTU! 
 
- Que a passagem volte para R$2,80 e que isso seja feito através da diminuição 
dos lucros da JTU! 
- Todos à Câmara dos Vereadores na quarta-feira, dia 26/06, às 14h! 
 
Na última quinta-feira, dia 20/06, 10 mil pessoas tomaram as ruas de Jacareí 
para exigir a revogação completa do aumento e que o valor da passagem volte 
para R$2, 80. Essa era a exigência principal, mas os trabalhadores e estudantes 
também exigiam direitos, como: saúde, educação e melhoria no transporte 
público da cidade. 
 
Neste mesmo dia, o prefeito já tinha anunciado que a passagem iria diminuir 
para R$3,00 no dia 1 de julho, mas que isso seria realizado através da 
diminuição do imposto sobre serviços (ISSQN) para a JTU (Jacareí Transporte 
Urbano). Ou seja, o prefeito reduz a passagem e, ao mesmo tempo, diminui 
aquilo que a JTU paga de imposto para a Prefeitura. Além disso, o prefeito 
declarou que a JTU não poderá cumprir algumas pequenas melhorias no serviço 
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de transporte devido à redução do valor da passagem. 
 
Assim declarou o prefeito: “Essa foi a fórmula a que chegamos, de maneira que 
todos dividam entre si os custos do transporte coletivo: a Prefeitura abre mão de 
parte do imposto e a JTU corta alguns investimentos”. Hamilton, a fórmula está 
errada! Nesse seu raciocínio quem paga a conta é o povo. Nós queremos que 
diminuam os lucros da JTU! Não queremos que a Prefeitura deixe de arrecadar 
impostos que podem servir para a melhoria do serviço público na nossa cidade! 
 
Na próxima quarta-feira, dia 26/06, a Câmara dos Vereadores colocará em 
votação essa proposta de redução do imposto sobre serviços para a JTU. Em 
continuidade às manifestações devemos exigir que essa redução de impostos 
não seja aprovada. 

https://www.facebook.com/
events/1374720366077358 20 Sim Não Tambaú SP 800 

Nós cidadãos de Tambaú vamos nos unir como forma de apoio aos diversos 
manifestos populares que estão acontecendo por todo o Brasil. 
 
POR QUE IR PARA A RUA PROTESTAR? 
Nosso ato tem como principal intuito apoiar os manifestos que vão ocorrer 
simultaneamente em todo o país, além de protestar contra a violência e a 
retaliação cometida por grande parte dos policiais contra os manifestantes, e 
lutar por nossa liberdade de expressão que esta sendo duramente infligida. 
Além disso, protestaremos contra a corrupção e os desmandos dos maus 
políticos, que fazem o que querem, enquanto a população se lasca. 
Protestaremos ainda por melhoras na educação, na saúde, no transporte, enfim, 
por uma vida mais digna e por um mundo mais justo. 
Vamos mostrar que o povo unido tem a força de um gigante, e que nós podemos 
mudar essa nação.  
 
QUANDO?  
Essa quinta-feira, dia 20 de junho. 
 
ONDE? 
Na Republica La Cucaracha, no centro da cidade, rua Alfredo Guedes com a 
Santo Antônio. 
 
QUE HORAS? 
Começaremos junto com outros manifestos, às 17:00. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES. 
Vamos vestir o branco para mostrar que nosso ato é pacífico. 
Levem câmeras e celulares para registra nossa manifestação, além de cartazes, 
canetas, faixas. 
Outro ponto importante é que essa mobilização é totalmente apolítica, não 
façam campanhas, não usem a imagem da população para auto promoção, o 
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povo não é burro, o povo não é ingênuo.  
 
Parece óbvio, mas é bom ressaltar, NÃO LEVEM QUALQUER TIPO DE 
DROGAS E BEBIDAS ALCOÓLICAS.  
Esse ato é coisa séria, não uma festa ou distração, nós estamos lutando por 
direitos. 
 
"Quem aceita o mal sem protestar, coopera realmente com ele." 
(Martin Luther King.) 

https://www.facebook.com/
events/154177404766347 17 Sim Não São Carlos SP 789 

Este evento foi criado com o intuito de ver quantas pessoas de são Carlos 
estariam interessadas em ir para São Paulo no próximo ato contra o aumento das 
passagens do busão, que será segunda-feira, dia 17/06, às 17h. Vamos mostrar o 
apoio de São Carlos no movimento e após, construir um ato grande em São 
Carlos! 

https://www.facebook.com/
events/535273293174645 28 Sim Não Pitangueiras SP 782 

"O gigante acordou..." 
Deve-se muito agora, a todos que se empenharam no manisfesto anterior, mais 
agora tudo não deve continuar sendo o mesmo, convidem, expliquem, chamem 
vizinhos, amigos, compartilhem nas redes sociais... 
 
A passeata vai ser organizada Nesta Sexta dia 28. Ás 18:00 , Vamos cruzar as 
ruas da cidade manifestando a justiça que tanto queremos.  
 
R-E-V-O-L-U-Ç-Ã-O 

https://www.facebook.com/
events/203621666456337 22 Sim Não Paulínia SP 740 

Sábado, dia 22/06/2013 - 12:00. 
 
Início na praça do bombeiro e encerramento em frente a igreja São Bento, na 
José Paulino - Centro 
 
MANIFESTO PACÍFICO E SEM PARTIDOS 
 
TRAGA FAMÍLIA NÃO TRAGA PARTIDO! 
 
REIVINDICAÇÕES DA MANIFESTAÇÃO. 
 
Em apoio as manifestações pelo país. 
Contra os gastos da Copa 2014. 
Contra a CORRUPÇÃO. 
Contra a votação da PEC 37 (PEC da impunidade). 
Cobrar as autoridades para os problemas da cidade. 
Para a definição da atual situação política de Paulínia (SEM PARTIDO). 
 
Obs. A manifestação será pacífica e SEM PARTIDO POLÍTICO. Pessoas que 
estiverem trajando camiseta de partido, bandeiras serão convidadas a sair, caso 
não saiam levará vaias. O mesmo acontecerá com VEREADORES e 
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CANDIDATOS da última eleição. 

https://www.facebook.com/
events/666648686683760 22 Sim Não Brodowski SP 733 

Evento iniciado para protestar contra a corrupção e ineficiência do poder 
público em nossa cidade! Vamos deixar os interesses individuais de lado e 
PROTESTAR! Vamos às ruas com faixas, cartazes, caras pintadas, camisetas 
Brancas, vamos as ruas pela educação de nossos filhos, pela segurança de 
nossas famílias, pela saúde, pelos nossos direitos. Vamos cumpri nosso dever de 
cidadania... Saia do FACEBOOK, BRODOWSKI MOSTRA SUA CARA!!! 
Vamos unir nossas forças, nossas vozes com o resto do país, numa busca só, A 
ÚNICA COR A SER DEFENDIDA É A DA BANDEIRA DO BRASIL!!! SE 
VOCÊ AMA O BRASIL , JUNTE-SE A NÓS. "divulgue esta mensagem, no 
seu grupo de amigos, no seu trabalho, na sua escola, no ônibus, nas Vans, nas 
empresas, nas igrejas, Rotary, Lions, Maçonárias, Instituições e associações, 
bancos, prefeitura, correio .... VEM VAMOS EMBORA, QUE ESPERAR NÃO 
É SABER, QUEM SABE FAZ A HORA NÃO ESPERA ACONTECER!!! 

https://www.facebook.com/
events/518405561548518 21 Sim Não Pirajuí SP 685 

Vamos reivindicar nossos direitos, vamos as ruas para mostrar que fazemos 
parte dessa Revolução Brasileira, chega de conformismo. O PODER VEM DO 
POVO ! 
 
- "Saída às 18:30 do Parque do Povo, onde se deslocará pela Avenida Orestes 
Quércia, Rua Fundador João Justino da Silva, encerrando na Rua Riachuelo, em 
frente a Prefeitura Municipal com término às 20:00". 
 
Usaremos camiseta branca para simbolizar a paz e demonstrar que o movimento 
é TOTALMENTE PACÍFICO ! 
 
Deixando claro, que é um protesto pacífico, sem qualquer tipo de violência ou 
ato de vandalismo, vamos mostrar ao governo que somos superiores ! 

https://www.facebook.com/
events/163852277120279 17 Sim Não São João da 

Boa Vista SP 666 

Acorda São João 
 
 
Manifestação pacífica 
 
Local: Câmara municipal São João da Boa Vista 
Horário: 19:30 
Data: Segunda - Feira, 17/06/2013 
 
 
Pauta de reivindicações Movimento Acorda São João 
 
Saúde 
 
• Regularização IMEDIATA da distribuição de medicamentos obrigatório da 
lista oficial da Rede Pública Municipal 
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• Regularização IMEDIATA dos equipamentos básicos necessários para a 
população ser atendida na Rede Pública, como: seringas, materiais descartáveis 
de modo geral, como coletores para exames, etc.. 
 
• Definição CLARA para a população sobre onde obter os medicamentos  
 
• Levantamento das condições de trabalho de cada unidade de saúde inclusive as 
que são terceirizadas 
 
• Falta de leitos para internações oriundas do PS 
 
• Informatização da Saúde, com marcação de consultas por telefone, conforme 
promessa de campanha do Exmo. Sr. Prefeito Municipal.  
 
• Atendimento por parte da Diretora do Departamento às convocações feitas 
pela Câmara dos Vereadores 
 
• Justificativa sobre o aditamento do contrato da Santa Casa com a Prefeitura 
(no Pronto Socorro), se já havia ocorrido uma licitação para este contrato 
específico e se houve pagamento de multa por não cumprimento da Licitação 
 
• Justificativa do não término da UPA que era necessária, por contrato federal, 
para que houvesse a instalação do SAMU  
 
• Acesso imediato a todas as informações referentes à saúde, de forma clara, 
linguagem simples e objetiva, conforme determina a Lei de Acesso à 
Informação, 12.527/11.  
 
• Instalação de CEI (Comissão Especial de Inquérito) para avaliação dos 
levantamentos acima na próxima sessão.  
 
Geral 
 
Exigimos dos Exmos. Srs. Vereadores a independência dos Poderes, onde o 
papel do Legislativo de fiscalizar os gastos, projetos, contas públicas seja 
cumprido. 
 
Movimento Acorda São João  
 
Diante o exposto, a sociedade sanjoanense precisa acordar. Por isso, vamos 
juntos marcar nosso posicionamento em uma manifestação pacífica com 
cartazes e nariz de palhaço, na próxima segunda-feira, dia 17 de Junho de 2013, 
as 19:30. 
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CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS ! 

https://www.facebook.com/
events/150910025096794 22 Sim Não Lençóis 

Paulistas SP 658 

Vamos juntos, manifestar nosso apoio aos protestos que estão ocorrendo pelo 
brasil e pelo mundo, e a nossa revolta contra todas as impunidades que vem 
sidos impostas a nos por muito tempo.. (Vamos nos encontrar na concha 
acústica as 13:30 e descer para a rua XV as 15:00, o a intenção é reunir a maior 
quantidade de pessoas interessadas pela causa, se houver o apoio da população, 
a gente conseguira atingir duas ruas de uma vez, a XV e a 25. se não, uma de 
cada vez.. Contamos com você, leve sua causa! 

https://www.facebook.com/
events/137389419796975 18 Sim Não Santo André SP 466 

Vem pra rua! Vamos fazer uma passeata em apoio às diversas 
MANIFESTAÇÕES PACÍFICAS que estão ocorrendo em NOSSO PAÍS! 
Contra os gastos absurdos para a realização da Copa enquanto a Educação, a 
Saúde e a Cultura ficam aquém do poder público e dos investimentos e 
realizações que deveriam ser feitos. 
 
Mas também aproveitaremos esta caminhada para colocarmos em evidência os 
problemas de NOSSA CIDADE, QUE EXISTEM! Esse é um primeiro passo da 
sociedade que se organiza pacificamente e pretende melhor a nossa cidade e o 
nosso país!  
 
Devemos ir à luta por nossos objetivos!  
 
Venha na passeata com ROUPAS BRANCAS, os rostos pintados de VERDE E 
AMARELO com cartazes (com suas mensagens de apoio e suas reivindicações), 
bandeiras, apitos! Vamos nos fazer ouvir e mostrar que os cidadãos claudienses 
também estão na luta por um futuro melhor! Mas de maneira ordeira, sem 
algazarras com a seriedade que este evento requer e merece!  
 
O TRAJETO SERÁ: CAPELA SÃO MIGUEL, RUA CURITIBA, RUA 
MINAS GERAIS, RUA BELO HORIZONTE, RUA DIAMANTINA, 
AVENIDA TANCREDO NEVES, FÓRUM, CORETO DO JARDIM! 

https://www.facebook.com/
events/587272731304633 21 Sim Não Panorama SP 344 

Dia 21 /06.. sexta feira . 18:00 horas, saída da piscina municipal. 
 
É a hora de colocar em prática tudo que sempre lutamos nas redes sociais. 
Vamos seguir o exemplo de outras cidades e vamos nos unir. 
Somos um dos maiores exemplos de problemas sem solução e de uma 
população sem ajuda. 
Precisamos de respostas. 
E sei que vocês também vão a luta. 
Unam-se a essa movimentação pacífica, o evento é de todos . 
Traga cartazes, pinte a cara, traga tudo para fazer barulho (apito, caixinha, 
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vuvuzela, o que tiver - use sua criatividade de forma pacífica) 
Fale com um dos organizadores para maiores informações. 
Aceite o convite do evento.. e venha para a rua você também. 
1 – TRAJETO  
Sairemos da Piscina Municipal as 18:00 horas (Dia 21/06), seguindo pela 
Avenida Prestes Maia até a rotatória do Posto de Saúde. Seguiremos pela 
Avenida João Leme até a Avenida Rodion Podolsky. Seguiremos pela Rodion 
Podolsky até a frente da Loja Bom Jesus, retornaremos pela mesma avenida e 
entraremos na Rua Quintino Maudonnet até a Praça do Povo. 
(Se você não puder estar na Piscina as 18:00 horas, anote o trajeto para você se 
encontrar com a gente em qualquer ponto que vamos passar. 
2 – REGRAS PARA FAIXAS. 
Pedimos por gentileza para não citar partidos nem governantes da cidade nas 
faixas. Estamos fazendo primeiramente um movimento em prol da Campanha 
Nacional, se mais para frente for necessário, faremos reivindicando os direitos 
da cidade. 
Eu entendo que você até quer pedir explicações pelos resultados da cidade, mas, 
como já foi dito anteriormente, vamos fazer uma manifestação para unir a 
população e mostrar que estamos acordados e de olho a qualquer deslize dos 
governantes (inclusive a nível da cidade, se necessário), mas por enquanto 
ESSA MANIFESTAÇÃO NÃO É POR ISSO. 
3- MAIORES INFORMAÇÕES E DÚVIDAS. 
Pergunte a qualquer um desses abaixo e tire suas dúvidas, Marco Luís, Bianca 
Santos, Elienay Nogueira, Isabela Rodrigues, Wando Prado e Diego Andreozzi. 
 
 
PARTICIPE, É PARA VOCÊ, É POR VOCÊ !!!!!!! 
#vempraruaPanorama 

https://www.facebook.com/
events/616834761669033 18 Sim Não Garça SP 315 

Garça também acordou! Garça não é uma cidade de caipiras alienados! Garça 
também vai pra rua! 
 
Agora não é mais sobre aumento da passagem de ônibus em São Paulo! Agora é 
por um país livre de corrupção! Livre da PEC 37, livre de Renan Calheiros, livre 
de Collor, livre de Alckmin, livre de Haddad! Livre! 
 
Vamos mostrar solidariedade a todos que tomaram bala de borracha na cara pra 
lutar por direitos! 
 
Levem violão, tambores, apitos, vá vestido de palhaço, de Guy Fawkes, vá com 
a bandeira nacional enrolada no corpo, e vamos, pacificamente, FAZER 
BARULHO DEMAIS! 
 
GARÇA VAI PRAS RUAS! 
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Data: Terça-feira, 18 de Junho de 2013, 17:00; 
Local da concentração: Praça da Prefeitura;  
Trajeto (vide mapa): 

https://www.facebook.com/
events/547982675244175 21 Sim Não Santos SP 219 Manifestação! Queremos sim Educação, Saúde, segurança pública ALÉM de 

apoio as manifestações em todo o BRASIL... 

https://www.facebook.com/
events/682676055081096 17 Sim Não Vinhedo SP 45 

Aaah toda turma de vinhedo e região que não se conformou com o preço da 
passagem que de fato é mais caro que a de São Paulo, R$ 3,30 sendo que não 
temos direitos a outros onibus como acontece na capital e ainda somos sujeitos a 
monopolização de uma unica cia de vias terrestre, onde os intinerários por se 
tratar de uma cidade de interior são curto, não podemos aceitar, nós podemos 
mudar. 
 
Todos estão Convidado a fazer parte dessa Seção na Camâra Municipal de 
Vinhedo na Segunda Feira 17/07 as 18h. Sejam livres para expressar-se, 
mantenha o Bom senso, Leve sua criatividade, sua voz e acima de tudo leve 
consigo sua paz. 

https://www.facebook.com/
events/680415515306917 20 Não Não Zurique Suíça 620 

O POVO UNIDO PROTESTA SEM PARTIDO 
Manifestação pacífica e apartidária! 
CONFIRMADO: QUINTA-FEIRA DIA 20 ÀS 17 HS  
Algumas informações: 
CARTAZES - de preferência em alemão ou português. 
ROUPAS - verde e amarelas 
BANDEIRAS - quanto mais melhor 
BALÕES - levem balões amarelos, quanto mais melhor 
ÁGUA - não esquecer! 
LOCAL - só ficaremos na praça!  
PROGRAMA - distribuiremos flyers e cantaremos músicas brasileiras- A 
Manifestação ocorrerá de forma PACÍFICA,ORGANIZADA E LEGALIZADA. 
Vamos mostrar que somos civilizados. 
 
- Tragam seus cartazes de casa, quanto mais melhor! Mas por favor, sem perder 
o bom senso e o respeito. Não podemos deixar sujeira no local! 
 
- O povo unido protesta SEM PARTIDO 
 
- A manifestação é exclusivamente direcionada ao Brasil 
 
- NENHUM ATO DE VANDALISMO SERÁ INCENTIVADO ou 
PERMITIDO PELOS PARTICIPANTES . Não podemos obstruir as vias, 
portanto,PERMANECEREMOS NA PRAÇA.Todos interessados em participar 
estão convidados e são responsáveis por contribuir com a organização do 
movimento. 
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Que bom poder contar com vocês! 

https://www.facebook.com/
events/194457384046216 21 Sim Não Araguaína TO 1832 

Este movimento é suprapartidário (existem militantes de forças ali mas que 
nenhum interesse individual será colocado a frente do interesse coletivo) á ideia 
do movimento é sem qualquer envolvimento direto com partido politico A ou B, 
é um movimento que vai tentar abranger o maior numero de pessoas possível 
para que haja revindicações em prol do bem comum. 
 
-Esperamos que só confirme sua presença caso realmente for comparecer ao 
evento, por isso lançamos essa campanha aqueles que confirmaram se possível  
-Pedimos que qualquer tipo de ideologia e comportamento seu durante o evento 
não atrapalhe o ideal do bem comum. 
 
#VemPraRuaARAGUAÍNA, nada mais é que a iniciativa do movimento, 
lembre que o protesto é seu é nosso.  
 
-A carta definitiva com as revindicações será lida no dia do manifesto. E 
pretendemos divulga-la, e também vamos fazer com que ela circule entre os 
participantes pra que todos tenham em mãos e saibam as revindicações do 
protesto.  
 
-O protesto tem como foco o transporte público de má qualidade,a saúde e a 
violência. 
 
-Manifesto com caráter 100% pacifico.  
 
-Fique de olho, vai rolar um abaixo assinado.  
 
-Ninguém chamou político A ou politico B, o facebook é publico eles ficaram 
sabendo e não podemos fazer nada a respeito disso, saiba que qualquer tipo de 
"dedo" partidário terá total repressão. Estamos aberto a dialogo e esperamos que 
não ocorra qualquer tipo de abuso da parte dos políticos. 

https://www.facebook.com/
events/142866979241170 19 Não Não Montevideo Uruguai 536 

Gente,  
 
Como já podemos ver pelos meios de comunicaçao, no Brasil vem ocorrendo 
uma série de manifestaçoes em pró da defesa de um melhor serviço de 
transporte público. O que aconteceu nessas últimas manifestaçoes foi um abuso 
de poder das autoridades, quando em um ato pacífico e legal, a Polícia Militar 
iniciou um confronto violento (utilizando balas de borracha a queima roupa, gás 
lacrimogenio e de efeito moral, e "metendo o cacete") contra aqueles nos quais 
deveriam defender: a própria populaçao. Esta que respondeu de forma nao-
violenta, reivindicando a paz, tirando casos específicos e minoritários. 
 
O nosso objetivo é apoiar nossos compatriotas, irmaos e amigos nessa luta 
contra a repressao e a violencia.  
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16 horas: Ocupa Praça Independência. 
18:30: Teatro Solís. 
 
Não é por R$ 0,20, é por Direitos. É por Honra. 
 
Em construção (coletiva, sempre) 
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Tabela de Conceitos colhida a partir da Análise de Redes!
!
!
!

conceito freq. 
(3+) 

brasil 356 
nosso 242 

transporte 221 
público 219 

manifestação 216 
cidade 207 
praça 196 
povo 194 

movimento 186 
país 180 
dia 170 
ato 166 

cartazes 159 
saúde 156 

à 155 
apoio 154 

ruas 154 
luta 153 

aumento 152 
educação 141 

aos 140 
pessoas 128 
mundo 121 

rua 121 
corrupção 120 
violência 120 

direitos 119 
brasileiros 111 
queremos 110 

manifestações 109 
população 107 

feira 102 
qualidade 102 

cidades 98 
melhor 98 

protesto 96 
vem 96 
seu 95 

evento 90 
concentração 88 

frente 88 
manifestantes 88 

tarifa 87 
prefeitura 86 

governo 83 
nacional 82 

polícia 82 
ônibus 80 
direito 80 

livre 80 
municipal 80 

parte 80 
bem 79 
pec 79 

hora 78 
poder 77 
forma 76 

lutar 74 
paulo 74 

rio 73 
agora 72 
muito 70 

facebook 69 
pacï¿½ 69 
grande 67 

passagem 67 
maior 65 
passe 65 
horas 64 
local 64 

políticos 63 
segurança 63 

copa 60 
então 60 

estado 60 
protestos 60 

chega 58 
junho 58 
onde 57 
http 56 
vez 56 

www 56 

fim 55 
brasileiro 54 

juntos 54 
problemas 54 

falta 53 
democracia 52 

protestar 52 
pública 52 
quinta 52 

reivindicações 52 
manifesto 51 

seja 51 
bandeiras 50 

causa 50 
fica 50 

redução 49 
repressão 48 

estudantes 47 
ir 47 

faixas 46 
mudar 46 

amigos 45 
cada 45 

galera 45 
impostos 45 

política 45 
tipo 45 

vandalismo 45 
gente 44 

pacífica 44 
atenção 43 

centavos 43 
públicos 43 

deve 42 
lá 42 

nenhum 42 
atos 41 

passeata 41 
câmara 40 

empresas 40 
etc 40 

sociais 40 
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acordou 39 
basta 39 

depois 39 
durante 39 

apartidï¿½ 38 
federal 38 

manifestar 38 
movimentos 38 

pauta 38 
precisamos 38 

reunião 38 
unir 38 

liberdade 37 
momento 37 

partido 37 
preço 37 

dinheiro 36 
organização 36 

situação 36 
centro 35 

mobilização 35 
mudança 35 

ocorrendo 35 
policial 35 

cidadãos 34 
condições 34 

dias 34 
grandes 34 

tempo 34 
algo 33 
anos 33 
https 33 

muitos 33 
objetivo 33 

parar 33 
participar 33 
passagens 33 

paz 33 
quando 33 
trajeto 33 

voz 33 
bandeira 32 

bom 32 
enquanto 32 

eventos 32 
imediata 32 

lutando 32 
social 32 

brasileira 31 
coletivo 31 

ideia 31 
pacífico 31 

tarifas 31 
trabalhadores 31 

traga 31 
casa 30 
faça 30 
hoje 30 

horário 30 
lei 30 

melhorias 30 
pautas 30 

avenida 29 
descaso 29 

mudanças 29 
pessoal 29 
popular 29 

saída 29 
vereadores 29 

â€¢ 28 
grupo 28 
matriz 28 

partidos 28 
próximo 28 

valor 28 
vemprarua 28 

venha 28 
apitos 27 
apoiar 27 

fora 27 
lado 27 

mídia 27 
sair 27 

várias 27 
vida 27 

âº 26 
coisa 26 

expressão 26 
iremos 26 

mil 26 
respeito 26 

reunir 26 

serï¿½ 26 
cartaz 25 
gastos 25 

indignação 25 
início 25 

intuito 25 
melhores 25 
segunda 25 
serviço 25 

serviços 25 
tragam 25 

vão 25 
abaixo 24 
ajudar 24 
branco 24 

cara 24 
chegou 24 

data 24 
juventude 24 

lembrando 24 
manifestos 24 

marcha 24 
ponto 24 

prefeito 24 
alguém 23 

av 23 
barulho 23 

diante 23 
encontro 23 

geral 23 
informações 23 
investigação 23 

melhoria 23 
muitas 23 

policiais 23 
presença 23 

qual 23 
sexta 23 

solidariedade 23 
trabalho 23 
cidadão 22 

domingo 22 
força 22 

história 22 
insatisfação 22 

nova 22 
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novo 22 
sábado 22 

terça 22 
transparência 22 

antes 21 
cultura 21 
deixar 21 

ele 21 
events 21 
futuro 21 

investimento 21 
ria 21 

sociedade 21 
brasileiras 20 
caminhada 20 

caso 20 
direção 20 

estaremos 20 
governantes 20 

longe 20 
maiores 20 

meio 20 
muita 20 

pacificamente 20 
participação 20 

primeiro 20 
professores 20 

quer 20 
resto 20 

uso 20 
ação 19 
ano 19 

através 19 
causas 19 

claro 19 
façam 19 
filhos 19 

hrs 19 
militar 19 
nação 19 

passando 19 
pm 19 

policia 19 
precisa 19 

principalmente 19 
prol 19 

públicas 19 
somente 19 

abuso 18 
água 18 

armas 18 
borracha 18 

escolas 18 
governos 18 

janeiro 18 
mobilizar 18 

preso 18 
revolta 18 

transportes 18 
trata 18 

últimos 18 
â¶ 17 

acorda 17 
apartidário 17 

br 17 
central 17 
cobrar 17 

comunicação 17 
confecção 17 

diversas 17 
filho 17 

flores 17 
grito 17 

hs 17 
juntar 17 

la 17 
lutas 17 

ministério 17 
número 17 

obras 17 
organizando 17 

papel 17 
polï¿½ 17 

possa 17 
reforma 17 

reivindicar 17 
revogação 17 

sabemos 17 
semana 17 
sistema 17 

sp 17 
te 17 

têm 17 
totalmente 17 

acima 16 
acontecer 16 

ás 16 
branca 16 

chamar 16 
criminalização 16 

feito 16 
foco 16 

hospital 16 
linhas 16 

manter 16 
menos 16 

município 16 
ninguém 16 

nome 16 
pacíficos 16 

possam 16 
sairemos 16 

santa 16 
sentido 16 

ajuda 15 
amanhã 15 

aumentos 15 
contamos 15 

dentro 15 
devido 15 

diversos 15 
dizer 15 

encontrar 15 
estiver 15 
exigir 15 

foge 15 
fotos 15 

fronteiras 15 
gritos 15 
igreja 15 
inicio 15 

investimentos 15 
maneira 15 

manifestando 15 
motivo 15 

nacionais 15 
nesta 15 

objetivos 15 
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onda 15 
organizar 15 

pacifica 15 
participantes 15 

político 15 
possível 15 

principais 15 
publico 15 

puder 15 
realidade 15 

redor 15 
rumo 15 

seguiremos 15 
tendo 15 

teremos 15 
teu 15 

urbana 15 
autoridades 14 

campo 14 
chegar 14 

começou 14 
construção 14 

contrato 14 
convide 14 

crime 14 
discutir 14 
faremos 14 
fazendo 14 

gl 14 
impunidade 14 

instrumentos 14 
justiça 14 

justo 14 
locais 14 

mal 14 
nenhuma 14 

nunca 14 
ogiganteacordou 14 

pais 14 
patrimônio 14 

pedir 14 
porto 14 

pouco 14 
principal 14 

quarta 14 
querem 14 

realmente 14 
região 14 

relação 14 
responsáveis 14 

rios 14 
sabem 14 

santarém 14 
segundo 14 

sul 14 
trazer 14 

vir 14 
vontade 14 

vozes 14 
abusivos 13 

acesso 13 
alegre 13 
baixo 13 
coisas 13 

congresso 13 
constituição 13 

conta 13 
corruptos 13 
delegacia 13 

ela 13 
empresa 13 

esperamos 13 
estados 13 
estï¿½ 13 

exemplo 13 
gigante 13 

goo 13 
hospitais 13 

ï¿½ 13 
inclusive 13 

integração 13 
intenção 13 

joão 13 
josé 13 

junte 13 
junto 13 

licitação 13 
mobilidade 13 

mpl 13 
natal 13 

necessidades 13 
ocorrerá 13 

organizadores 13 
paï¿½ 13 
países 13 

pedimos 13 
precariedade 13 

primeira 13 
profissionais 13 

próxima 13 
revolução 13 

salários 13 
sido 13 
tão 13 

tenha 13 
tentar 13 
vários 13 

verdade 13 
vista 13 

vitória 13 
vivemos 13 

aberta 12 
absurdos 12 

atendimento 12 
balas 12 
calar 12 
civil 12 

contato 12 
criação 12 
drogas 12 

estudantil 12 
exterior 12 

final 12 
forças 12 

forte 12 
geração 12 

independente 12 
interesses 12 

julho 12 
mesmas 12 

modo 12 
motivos 12 

municipais 12 
novamente 12 

obrigado 12 
obs 12 

pagar 12 
página 12 
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parque 12 
projeto 12 
realizar 12 

rodoviária 12 
saber 12 

silêncio 12 
tentando 12 

terá 12 
unido 12 

vídeos 12 
aceitar 11 

acompanhando 11 
advogado 11 

amor 11 
campanha 11 

caráter 11 
caro 11 

colocar 11 
definido 11 

dois 11 
estes 11 

estrutura 11 
exploração 11 

falar 11 
fato 11 

fazem 11 
gás 11 

groups 11 
grupos 11 

hino 11 
imprensa 11 

informação 11 
jovens 11 

leia 11 
lutamos 11 

má 11 
material 11 
médicos 11 

mostrando 11 
neste 11 

oficial 11 
pátria 11 

pontos 11 
proposta 11 
próprio 11 
questão 11 

quiser 11 
realizada 11 
realizado 11 
resposta 11 

saindo 11 
salário 11 

saneamento 11 
tanto 11 
tiver 11 

trânsito 11 
único 11 

vel 11 
vï¿½ 11 
visto 11 

abusando 10 
abusivo 10 
abusos 10 

acontecerá 10 
acordar 10 

caras 10 
carlos 10 

combate 10 
convidados 10 
criminosos 10 
depredação 10 

deveria 10 
embaixada 10 

escola 10 
estação 10 
europa 10 
função 10 
futebol 10 

gota 10 
governador 10 

gritar 10 
ideias 10 

importância 10 
iniciativa 10 
lembrem 10 

logo 10 
manhã 10 

monopólio 10 
muda 10 
olho 10 

palavras 10 
panelas 10 

paris 10 
participe 10 

pessoa 10 
politica 10 

populares 10 
possamos 10 

ps 10 
quase 10 
quero 10 

real 10 
reivindicação 10 
reivindicando 10 

rosto 10 
serem 10 

tais 10 
tb 10 

teatro 10 
teve 10 
tinta 10 

última 10 
união 10 

unidos 10 
usando 10 

valorização 10 
vinagre 10 

vindo 10 
atual 9 

autorização 9 
bala 9 

básico 9 
bombas 9 
brancas 9 

busca 9 
capitais 9 
certeza 9 

convocamos 9 
crianças 9 

democrática 9 
demonstrar 9 

devem 9 
dever 9 

dr 9 
ensino 9 
espaço 9 
existe 9 
filme 9 



! 348!

frases 9 
garantidos 9 

garça 9 
haja 9 

horários 9 
humanos 9 

independência 9 
infraestrutura 9 

investido 9 
levantar 9 

lucros 9 
lugar 9 

máscaras 9 
meia 9 

mesmos 9 
mobilizações 9 

motoristas 9 
norte 9 
numa 9 

ordem 9 
organizada 9 

ouvir 9 
palhaço 9 

pegar 9 
péssima 9 

possibilidade 9 
presentes 9 
problema 9 
processo 9 
punição 9 

representa 9 
reuniões 9 

rita 9 
roubalheira 9 

roupas 9 
sabe 9 

seguinte 9 
seguintes 9 

sermos 9 
simples 9 

tantos 9 
ticos 9 

vargas 9 
vias 9 

violenta 9 
abertos 8 

acabar 8 
ações 8 

acreditar 8 
agir 8 

agredindo 8 
agressão 8 

ajude 8 
amarelo 8 

apito 8 
assinado 8 

assinaturas 8 
assista 8 
aviso 8 

brasília 8 
caminharemos 8 

cargos 8 
changebrazil 8 

cima 8 
compareçam 8 
comparecer 8 

compromisso 8 
conforme 8 
contrário 8 

criminalizar 8 
dando 8 
defesa 8 
dentre 8 

destino 8 
desvio 8 

deveres 8 
diariamente 8 
diminuição 8 

divulgar 8 
dupla 8 

especial 8 
estádios 8 
estadual 8 
estradas 8 

exorbitantes 8 
fazemos 8 

finalmente 8 
fórum 8 
gestão 8 

gostaríamos 8 
greve 8 

guerra 8 

horï¿½ 8 
imediato 8 

indignações 8 
jtu 8 

lacrimogêneo 8 
lembre 8 

levando 8 
limite 8 

manifestaçoes 8 
mãos 8 

meios 8 
mente 8 

necessidade 8 
nível 8 

organizados 8 
partidï¿½ 8 

passado 8 
percurso 8 

permitido 8 
perto 8 

pintem 8 
políticas 8 

poucos 8 
quantidade 8 

questões 8 
razão 8 

recursos 8 
redes 8 

responsável 8 
roupa 8 

saia 8 
segue 8 

seguindo 8 
setembro 8 
suficiente 8 
tambores 8 

temas 8 
terminal 8 

universidade 8 
usar 8 

usuários 8 
verbas 8 
verde 8 

vindos 8 
vivem 8 

abandono 7 
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abusiva 7 
acabou 7 

aceita 7 
acontecimentos 7 

administração 7 
ai 7 

alto 7 
apoiamos 7 
aproveitar 7 

área 7 
áreas 7 

assembléia 7 
assunto 7 
atender 7 

aumentar 7 
baixar 7 

be 7 
bilhões 7 

boa 7 
braços 7 

bragança 7 
camisetas 7 

cantar 7 
capital 7 

carro 7 
chamem 7 
chegada 7 

coleta 7 
coletiva 7 

comissão 7 
completamente 7 
comportamento 7 

conjunto 7 
conosco 7 

conselho 7 
contas 7 

continuar 7 
controlar 7 

convidem 7 
criar 7 

cumprimento 7 
decente 7 

defender 7 
democrático 7 

deter 7 
deverão 7 

diferença 7 
ditadura 7 

divulguem 7 
diz 7 

energia 7 
errado 7 

esquecer 7 
estando 7 

exemplos 7 
exigimos 7 
expressar 7 
façamos 7 

feita 7 
feitas 7 
foro 7 

haverá 7 
hediondo 7 

horizontal 7 
houve 7 
ideais 7 

igualdade 7 
informar 7 

infra 7 
interior 7 
internet 7 

invés 7 
irregularidades 7 

jï¿½ 7 
jornalista 7 

jornalistas 7 
lazer 7 

londres 7 
longo 7 
lotado 7 

lugares 7 
lutam 7 

madrid 7 
maioria 7 

manifeste 7 
marcada 7 

massa 7 
medidas 7 

melhorar 7 
mensagens 7 

milhares 7 
monte 7 

moradores 7 
mortos 7 

mostram 7 
movimentação 7 

necessário 7 
noite 7 

ocorra 7 
ocupar 7 

opressão 7 
org 7 

organizado 7 
pacifico 7 

pagamos 7 
parados 7 

paramos 7 
passa 7 
peço 7 

pequena 7 
péssimas 7 

pico 7 
poderes 7 

português 7 
possui 7 
posto 7 

preciso 7 
propostas 7 

própria 7 
quiserem 7 

rede 7 
regional 7 

renovação 7 
repasse 7 

residentes 7 
rj 7 

senso 7 
sobretudo 7 

subindo 7 
talvez 7 
tantas 7 

terra 7 
tico 7 

tornar 7 
tratando 7 

três 7 
unirmos 7 

vale 7 
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valencia 7 
varias 7 
verás 7 

vergonha 7 
volta 7 
voto 7 

youtu 7 
zero 7 

á 6 
â—˜ 6 

abertura 6 
acha 6 

adianta 6 
afinal 6 

alexandre 6 
amada 6 
amigo 6 
apesar 6 

assembleia 6 
assuntos 6 

atentos 6 
atualmente 6 
autonomia 6 

baderna 6 
bado 6 

barbosa 6 
belo 6 

bento 6 
bolso 6 

buracos 6 
cair 6 

calheiros 6 
câmeras 6 
caminho 6 

camisa 6 
cenário 6 

certo 6 
chame 6 
chuva 6 
civis 6 

começa 6 
começar 6 
começo 6 

compartilhar 6 
comum 6 

concentrar 6 

concurso 6 
confirmados 6 

conhecidos 6 
consciente 6 

contratação 6 
contribuir 6 

convidamos 6 
convite 6 

criatividade 6 
crimes 6 

cultural 6 
cumprir 6 

cunho 6 
custo 6 

decisões 6 
demonstrando 6 

descalvado 6 
despertar 6 

deu 6 
diferente 6 

difícil 6 
digna 6 
direta 6 

discussão 6 
distribuição 6 

dizem 6 
eleitoral 6 

empresários 6 
encontra 6 

enfim 6 
entrar 6 

específicos 6 
estaduais 6 
estiverem 6 

estrangeiros 6 
existem 6 

explorados 6 
expor 6 

fazermos 6 
ferramenta 6 

ficará 6 
ficha 6 

fifa 6 
fizeram 6 

foto 6 
frota 6 

fundamental 6 
garantir 6 
getúlio 6 
goiânia 6 

idéias 6 
igual 6 

importa 6 
imposto 6 

indignados 6 
inúmeras 6 

jamais 6 
janela 6 

justificativa 6 
levado 6 

levantando 6 
limpa 6 

luz 6 
medo 6 

mensagem 6 
mês 6 

meses 6 
meu 6 
mg 6 

milhões 6 
min 6 

minas 6 
mochila 6 

mostraram 6 
mostrem 6 

motorista 6 
nariz 6 

nascituro 6 
novas 6 

oba 6 
oferecer 6 
oficina 6 
opinião 6 

oque 6 
órgãos 6 

paga 6 
parece 6 

park 6 
passar 6 

passaram 6 
passeatas 6 

passou 6 
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perder 6 
pior 6 

poderão 6 
poderosos 6 

policias 6 
ponte 6 

portando 6 
presente 6 

privilegiado 6 
pro 6 

pronto 6 
próprios 6 

protestando 6 
próximos 6 

reajuste 6 
recado 6 

reformas 6 
reivindicamos 6 

renan 6 
rias 6 

risco 6 
roubo 6 

saiu 6 
salvador 6 

sangue 6 
saude 6 
seguir 6 

sei 6 
semanas 6 

sentimento 6 
série 6 

servidores 6 
si 6 

sï¿½ 6 
som 6 

tema 6 
temer 6 

termos 6 
tica 6 
tirar 6 
trás 6 

turquia 6 
única 6 

universitários 6 
vá 6 

vândalos 6 

vencido 6 
vendo 6 
vezes 6 
vinda 6 

vindas 6 
visão 6 

votação 6 
xv 6 

youtube 6 
_____________
_____________

__________ 

5 

âª 5 
abraçar 5 
absurda 5 
absurdo 5 

acadêmicos 5 
aceitaremos 5 

acordo 5 
acreditamos 5 

agente 5 
alegria 5 

altos 5 
americana 5 

anote 5 
aonde 5 

apartidária 5 
aprovada 5 

aproveitando 5 
arquibancada 5 

art 5 
artigo 5 
assis 5 

autoridade 5 
barreiro 5 
bebidas 5 

bloco 5 
caminhar 5 

camisas 5 
canetas 5 

cansados 5 
cantando 5 

capacidade 5 
carta 5 

carteirinhas 5 
catedral 5 

catraca 5 
centros 5 

cia 5 
cidadania 5 

começando 5 
comissões 5 

compartilhem 5 
concursos 5 

conhecimento 5 
consciência 5 

conscientização 5 
conscientizar 5 

construir 5 
contar 5 

contexto 5 
continuam 5 
contrários 5 

custos 5 
dá 5 

danos 5 
daqui 5 

debate 5 
decidido 5 
decidiu 5 
definir 5 

deixe 5 
depredar 5 

descongelament
o 

5 

desrespeito 5 
detalhes 5 

deverá 5 
diálogo 5 

diamantina 5 
dignidade 5 

diretamente 5 
disse 5 

documento 5 
duplicação 5 

dúvida 5 
encerramento 5 

entidades 5 
eo 5 

escândalos 5 
esclarecimentos 5 

espalhados 5 
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espalhar 5 
espera 5 

esquerda 5 
estatuto 5 

esteja 5 
estejam 5 
estopim 5 

estudante 5 
exercer 5 

exigindo 5 
expressões 5 

extremamente 5 
fechar 5 

ficaremos 5 
fiscalizar 5 
gasolina 5 

gasto 5 
gerais 5 

gostaria 5 
gratuitamente 5 

gratuito 5 
histórico 5 

html 5 
idéia 5 

impacto 5 
independenteme

nte 
5 

infelizmente 5 
inglês 5 
inicial 5 

iniciativas 5 
inocentes 5 
interesse 5 
irrestrito 5 

jogo 5 
jundiaï¿½ 5 

juntamente 5 
largo 5 

legais 5 
legislativo 5 

leis 5 
lï¿½ 5 
linha 5 
link 5 
luís 5 

lutarmos 5 

lute 5 
manipulação 5 

marinho 5 
massacrados 5 

mateus 5 
médico 5 
medida 5 

mensalão 5 
mï¿½ 5 

militantes 5 
nota 5 

notif_t 5 
objetos 5 
ocorrer 5 
ontem 5 

organizações 5 
organizarmos 5 

orientações 5 
ouvidos 5 

paiaguás 5 
partidário 5 

pb 5 
pedro 5 
pena 5 

pensamos 5 
perdendo 5 

pib 5 
pio 5 
pis 5 

plano 5 
podendo 5 
politico 5 

portar 5 
posicionamento 5 

postadas 5 
prática 5 

precária 5 
preços 5 

preferencialment
e 

5 

prendendo 5 
prisão 5 

programa 5 
programação 5 

proibição 5 
proibido 5 

proteger 5 
publica 5 

publicas 5 
quê 5 

reais 5 
realização 5 
referente 5 

relatos 5 
remuneração 5 

repete 5 
representar 5 

reprimir 5 
repudiamos 5 

responsabilidade 5 
resultado 5 

reuniremos 5 
rota 5 

ruim 5 
sabado 5 

sabendo 5 
saiba 5 
sairá 5 

saldanha 5 
santo 5 

seguem 5 
seguida 5 

show 5 
silva 5 

símbolo 5 
sindicato 5 

sofá 5 
sofre 5 

sofrendo 5 
sugestão 5 

super 5 
surgindo 5 

ta 5 
tanta 5 
tarde 5 

telefone 5 
tenham 5 

texto 5 
tomando 5 

tomar 5 
tomou 5 

tópicos 5 
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transformar 5 
transtorno 5 

trevo 5 
turim 5 

tv 5 
últimas 5 

unificado 5 
usem 5 

veículos 5 
venham 5 

verba 5 
vereador 5 

via 5 
vidas 5 

vila 5 
violencia 5 
violentas 5 

visa 5 
viver 5 

vizinhos 5 
votada 5 
watch 5 

xvi 5 
â° 4 

abril 4 
abusivas 4 
acessível 4 

acontecido 4 
acordabrasil 4 

acordando 4 
acordaram 4 

agradecemos 4 
aï¿½ 4 

ajudem 4 
alckmin 4 

alimentos 4 
alta 4 

alunos 4 
amanha 4 

andamento 4 
anteriores 4 

anteriormente 4 
anti 4 

aparentemente 4 
apoia 4 

apoiando 4 

apresentado 4 
aprovação 4 
aprovado 4 
apuração 4 

arma 4 
arredores 4 

arrumar 4 
arte 4 

assine 4 
assistir 4 
atacar 4 

atingido 4 
atrapalhar 4 

atrï¿½ 4 
augusto 4 

auto 4 
autorizados 4 

auxílio 4 
avante 4 

averiguação 4 
bagunça 4 

bairro 4 
balões 4 
banco 4 

base 4 
básicos 4 

bastante 4 
benefício 4 

bilhetes 4 
blogs 4 
bora 4 

breve 4 
brutalidade 4 

caçados 4 
cachoeiro 4 

calado 4 
camiseta 4 
capixaba 4 

caros 4 
carros 4 

cartolinas 4 
casas 4 
casos 4 

castelo 4 
catracas 4 
chance 4 

chegam 4 
chegamos 4 

clara 4 
cobrador 4 

cofins 4 
coletivos 4 

começaremos 4 
comercial 4 
cometidos 4 
compareça 4 

concordamos 4 
confeccionar 4 

conflitos 4 
confronto 4 
consegue 4 

conseguimos 4 
consigo 4 

constitucional 4 
continuamos 4 
continuidade 4 

controle 4 
contudo 4 

convenhamos 4 
convido 4 

convocada 4 
cor 4 

coração 4 
coreto 4 

corredores 4 
corruptas 4 
corrupto 4 
creches 4 

crescimento 4 
cruzados 4 

cura 4 
curso 4 
custa 4 
dado 4 

daí 4 
dante 4 

dce 4 
dê 4 

defendendo 4 
deixaremos 4 

dela 4 
demonstração 4 
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denunciados 4 
descer 4 

descontentament
o 

4 

desculpas 4 
desenvolvimento 4 

desmandos 4 
destruição 4 

desvios 4 
deveriam 4 

deviam 4 
diego 4 

direita 4 
direto 4 

dispostos 4 
distribuir 4 

divulgação 4 
divulgado 4 

dizendo 4 
donos 4 

duvida 4 
efetiva 4 

eficiente 4 
emancipação 4 

encontram 4 
enfraquecer 4 

entrada 4 
entrando 4 

és 4 
escrito 4 

espaços 4 
especialmente 4 

espero 4 
esporte 4 

esportivos 4 
esqueçam 4 

estabelecido 4 
estas 4 

estavam 4 
estudantis 4 

evitar 4 
evitem 4 

excessivos 4 
exija 4 

explicar 4 
extrema 4 

faltam 4 
ferido 4 

feridos 4 
ferir 4 
fez 4 

fixo 4 
fizemos 4 

florianópolis 4 
formas 4 

fruto 4 
funcionários 4 

ganhando 4 
gazeta 4 

ginásio 4 
graças 4 
grave 4 

gritando 4 
guarda 4 
haver 4 

histórica 4 
historicamente 4 

horizonte 4 
houver 4 
idosos 4 

ii 4 
impedir 4 

importantes 4 
incentivo 4 

inflação 4 
informativo 4 
inicialmente 4 

injustiça 4 
injustiças 4 

insatisfações 4 
instituições 4 

inteiro 4 
internacional 4 

itamaraju 4 
jardim 4 

jeito 4 
joaquim 4 
jornada 4 

juros 4 
king 4 

levantamos 4 
levarem 4 

lhe 4 
lia 4 

lista 4 
livres 4 

lixo 4 
los 4 

lucro 4 
mãe 4 

manifestacoes 4 
manifestante 4 

mapa 4 
marcadas 4 
marchar 4 

materiais 4 
maus 4 

medianeira 4 
menor 4 

mercado 4 
merda 4 
midia 4 

minorias 4 
mobilizando 4 

mogi 4 
moradia 4 

morte 4 
mostraremos 4 

mostre 4 
mudando 4 
municï¿½ 4 

municípios 4 
muriaé 4 

músicas 4 
natureza 4 

negociação 4 
niterói 4 
notas 4 

notícia 4 
nove 4 

objeto 4 
obter 4 

ocorrem 4 
olhos 4 

olimpíadas 4 
opressor 4 

ordeira 4 
ouçam 4 
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pacificidade 4 
panfletagem 4 

paradas 4 
param 4 

pare 4 
participem 4 
partidárias 4 

passo 4 
pavimentação 4 

pça 4 
pé 4 

pedágio 4 
pequenos 4 

permite 4 
permitir 4 
péssimo 4 
pessoais 4 

pï¿½ 4 
pinheiro 4 

pintar 4 
planeta 4 

plenária 4 
poderemos 4 

politicamente 4 
possíveis 4 

povos 4 
pr 4 

pré 4 
precisam 4 
prefeitos 4 
prender 4 

presidência 4 
presidente 4 

pressão 4 
prestado 4 

prestados 4 
preta 4 

pretende 4 
preto 4 
prevê 4 

privado 4 
produzir 4 
projetos 4 
prontos 4 

propomos 4 
proteste 4 

puc 4 
queira 4 

realizaremos 4 
reclamar 4 

regras 4 
representam 4 

repúdio 4 
respeitados 4 
responsï¿½ 4 

ressaltar 4 
retornando 4 

reunindo 4 
revoltas 4 

rui 4 
rural 4 

saï¿½ 4 
saibam 4 

satisfeitos 4 
secundaristas 4 

seguro 4 
sentar 4 

separar 4 
sera 4 

serve 4 
sessão 4 

sete 4 
sob 4 

socorro 4 
sofrer 4 

solução 4 
sorocaba 4 

square 4 
st 4 

subiremos 4 
sugerimos 4 
sugestões 4 

sujeira 4 
tapa 4 

taxas 4 
tempos 4 

teresópolis 4 
testemunhamos 4 

tinha 4 
tintas 4 

tire 4 
tivemos 4 

tópico 4 
tornou 4 

total 4 
trabalhar 4 

tradicionais 4 
ufes 4 

ufsm 4 
umas 4 

uns 4 
urgente 4 

us 4 
usina 4 

utilizado 4 
vamo 4 

vancouver 4 
vê 4 

veio 4 
veja 4 
vêm 4 

vemos 4 
verdadeira 4 

verï¿½ 4 
vermelha 4 

vestir 4 
vilhena 4 

vinte 4 
violação 4 
violento 4 

violentos 4 
viraremos 4 

vitórias 4 
viu 4 

vive 4 
vivenciamos 4 

voltar 4 
von 4 

votar 4 
votorantim 4 

_____________
_____________
_____________

___________ 

3 

abre 3 
acadêmico 3 

acessibilidade 3 
açoes 3 
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acomodada 3 
acomodar 3 

acompanhado 3 
acompanhamos 3 

acontecera 3 
acordados 3 

acordamos 3 
acredito 3 
acústica 3 

adamantina 3 
adequada 3 

adequadamente 3 
adesão 3 
afonso 3 
agosto 3 

agradecer 3 
agua 3 

ajudou 3 
alcoólicas 3 
alteração 3 

alves 3 
ambientais 3 

américa 3 
americanos 3 

amos 3 
ampliação 3 

anda 3 
andar 3 

antônio 3 
antiga 3 
antigo 3 
anual 3 

apoiarmos 3 
aproximadament

e 
3 

ar 3 
arapongas 3 
argentina 3 
assessor 3 

assinar 3 
assistência 3 

assistido 3 
ate 3 

atentar 3 
atinge 3 

atitude 3 

atitudes 3 
ativa 3 

atividades 3 
atrás 3 

atrocidades 3 
atuais 3 

audiência 3 
auditório 3 
aumenta 3 
ausência 3 

autônomo 3 
bahia 3 

balaço 3 
bancos 3 

bandidos 3 
barão 3 

barbaridade 3 
barbárie 3 

bares 3 
beira 3 

belgrado 3 
benefícios 3 

blusa 3 
boca 3 

bolsas 3 
bons 3 
botar 3 
braga 3 

brasilacordou 3 
brasilcontraaimp

unidade 
3 

brigas 3 
buscando 3 

cabe 3 
caçando 3 

caixa 3 
calçadão 3 
calçadas 3 
cálculos 3 

camaquã 3 
campos 3 

cancelamento 3 
candidatos 3 

caos 3 
caótico 3 
capazes 3 

carï¿½ 3 
ceará 3 

censura 3 
chão 3 

chegando 3 
cheguem 3 

chovendo 3 
ciclovias 3 

cinco 3 
cio 3 

circunstâncias 3 
citar 3 

clama 3 
classe 3 

cmt 3 
cobertura 3 

cobrada 3 
cobrando 3 

coibir 3 
cola 3 

colaborar 3 
colegas 3 

colete 3 
coloquem 3 

combustível 3 
começamos 3 

começara 3 
cometer 3 
comida 3 

companheiros 3 
compartilhe 3 
competente 3 

comunidade 3 
concha 3 

conclusão 3 
concorrência 3 

concreto 3 
condenados 3 

condicionado 3 
confirmadas 3 

confirmar 3 
conflito 3 

conquista 3 
conscientes 3 

conseguir 3 
conseguiremos 3 
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consequentemen
te 

3 

considerado 3 
considerados 3 

consolação 3 
constantemente 3 

consulado 3 
conto 3 

conversa 3 
convidar 3 

convocado 3 
corajosa 3 
córdoba 3 

cores 3 
coronel 3 
correta 3 

costa 3 
cpi 3 

creio 3 
cresce 3 

crescente 3 
criado 3 

criamos 3 
crise 3 

crítica 3 
cruz 3 
cujo 3 

culturais 3 
dados 3 
dallas 3 

daqueles 3 
debates 3 

decadente 3 
decisão 3 

definição 3 
definidos 3 

definimos 3 
definitivamente 3 

deixemos 3 
deixo 3 

dele 3 
delegado 3 

demandas 3 
depende 3 

depoimento 3 
des 3 

desceremos 3 
descriminação 3 

desculpa 3 
desnecessários 3 

destes 3 
desumana 3 

dicas 3 
digno 3 

diminuir 3 
discussões 3 
dispersão 3 
divulgue 3 

doação 3 
dom 3 

donativos 3 
duas 3 

dublin 3 
dúvidas 3 

ea 3 
econômica 3 

edivaldo 3 
efeito 3 

efetivamente 3 
elegemos 3 

eleições 3 
emana 3 

embora 3 
emenda 3 

empregos 3 
ênfase 3 

enfrentamos 3 
engenharia 3 
enriquece 3 

entanto 3 
entender 3 

errada 3 
esclarecer 3 
escolheu 3 

esgoto 3 
esperar 3 

esplêndido 3 
essenciais 3 
essencial 3 

estarão 3 
estaríamos 3 
estatização 3 

esteve 3 
estivemos 3 
estratégia 3 

etapa 3 
europeus 3 
exclusão 3 

executivo 3 
exige 3 

exigido 3 
exorbitante 3 
explorado 3 

exposto 3 
extraordinário 3 

extremo 3 
faixa 3 
fala 3 

famï¿½ 3 
familiares 3 

famílias 3 
felizmente 3 

fernando 3 
ferroviária 3 

festa 3 
filas 3 

firefox 3 
fiscalização 3 
fisicamente 3 
fluminense 3 

folha 3 
fortalece 3 
fortaleza 3 

fortes 3 
francisco 3 

frase 3 
frustrem 3 

funcionamento 3 
garantindo 3 

gay 3 
gerado 3 

geraldo 3 
goiás 3 

gonçalo 3 
governadores 3 

gratuidade 3 
grêmio 3 
guache 3 



! 358!

habitantes 3 
haddad 3 

honestidade 3 
honrar 3 
hostis 3 

humano 3 
ideal 3 

identificar 3 
ignorância 3 

iguaba 3 
iluminação 3 
impotência 3 

impunes 3 
impunidades 3 

inaceitável 3 
inciso 3 

indevida 3 
indígenas 3 

indo 3 
infiltrado 3 

informado 3 
informe 3 

iniciar 3 
inimigos 3 

instagram 3 
instale 3 

intenso 3 
interessados 3 

investigações 3 
investigar 3 

irmãos 3 
itaberaba 3 

itajubá 3 
italianos 3 

itaúna 3 
ivaiporã 3 

jacareí 3 
jaguariúna 3 

jogar 3 
jogos 3 

jornais 3 
jovem 3 

juntando 3 
justa 3 
lago 3 

langley 3 

legião 3 
lembrar 3 

leme 3 
levantou 3 

levará 3 
lideranças 3 

lideres 3 
líderes 3 
ligação 3 
limites 3 
limpo 3 
lotes 3 

lutemos 3 
machado 3 

machucar 3 
maio 3 

manifestacao 3 
manifestarmos 3 

mão 3 
máquina 3 

mar 3 
marcar 3 
marco 3 
maria 3 

marktplatz 3 
máximo 3 

medicamentos 3 
megafones 3 

mentira 3 
mercadão 3 

metrô 3 
mexer 3 

milionários 3 
mim 3 

mirassol 3 
momentos 3 

monteiro 3 
morando 3 
mostrado 3 

movimentações 3 
mp 3 

mplsalvador 3 
mpz 3 

mulheres 3 
museu 3 
música 3 

musicais 3 
mxagqq 3 

né 3 
necessária 3 

necessárias 3 
negar 3 
neles 3 

nepotismo 3 
nesses 3 

ngel 3 
nï¿½ 3 

níveis 3 
noticia 3 

novembro 3 
novos 3 

obrigada 3 
observações 3 

óbvio 3 
ocorre 3 

ocorrido 3 
ofensas 3 

on 3 
onibus 3 

oposição 3 
ordens 3 

organiza 3 
órgão 3 

orgulhe 3 
orgulho 3 
ouvida 3 

ouvidas 3 
paciência 3 
pacíficas 3 

pagamento 3 
pago 3 

pague 3 
paracatu 3 

parado 3 
paralisação 3 

parecer 3 
parlamento 3 

participarem 3 
particular 3 

passaremos 3 
passivos 3 

pau 3 
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peçam 3 
pedestres 3 
pedindo 3 

pensando 3 
pensar 3 

pequeno 3 
perdidas 3 

perigo 3 
período 3 

permanecer 3 
php 3 

piada 3 
piazza 3 

pincéis 3 
pioneiros 3 

piorar 3 
piscina 3 

pl 3 
plan_user_joine

d 
3 

planejamento 3 
podermos 3 
poderosas 3 

politicos 3 
ponha 3 
portal 3 

possï¿½ 3 
postos 3 
poucas 3 
praias 3 

praticamente 3 
precárias 3 
precï¿½ 3 

preferência 3 
preparação 3 

preparar 3 
preparem 3 

pressionar 3 
prévio 3 

previsto 3 
princípio 3 

prioridades 3 
privada 3 

privatização 3 
procure 3 

produção 3 

promessas 3 
prometeu 3 

propaganda 3 
propagandas 3 

propor 3 
protestamos 3 
protestantes 3 

pt 3 
publicações 3 

puderem 3 
pula 3 
pura 3 

quebra 3 
queimar 3 

querer 3 
queria 3 
raiva 3 

razões 3 
reação 3 

reaja 3 
realizadas 3 

realizou 3 
recentemente 3 

recentes 3 
ref 3 

regiões 3 
regionais 3 
registrem 3 

regularização 3 
relacionados 3 

renato 3 
renda 3 

representando 3 
representantes 3 

representativida
de 

3 

repressiva 3 
respeite 3 

respeitem 3 
responsabilizaçã

o 
3 

retirar 3 
retorno 3 

revindicações 3 
rodrigues 3 

rolar 3 

rondonópolis 3 
rotatória 3 

rs 3 
rubem 3 
rumos 3 
rurais 3 
russo 3 
saem 3 

san 3 
santarritense 3 

santos 3 
sebastião 3 
secretaria 3 

sediar 3 
senado 3 
sequer 3 

séria 3 
seriedade 3 

servir 3 
setrans 3 
sexual 3 

significado 3 
simplesmente 3 

skate 3 
sobra 3 

solidarizar 3 
soluções 3 

somar 3 
sonho 3 

sucesso 3 
sugerir 3 

superfaturament
o 

3 

taboão 3 
televisão 3 
tentativa 3 

tentem 3 
terceira 3 
término 3 

território 3 
time 3 

toleraremos 3 
tomadas 3 
tomado 3 

tomaram 3 
tomemos 3 
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trabalhador 3 
trabalhadoras 3 

tradicional 3 
tráfego 3 

transforma 3 
transformação 3 

transito 3 
tratado 3 

tratamento 3 
tribuna 3 

tribunal 3 
tributária 3 

trivial 3 
trocadores 3 

trocar 3 
truculência 3 

tu 3 
ultimas 3 
último 3 

unemat 3 
unificação 3 

unificar 3 
urbano 3 

usa 3 
use 3 

utiliza 3 
utilizar 3 

valadares 3 
valores 3 

vao 3 
veis 3 

velho 3 
vera 3 

veremos 3 
violão 3 

violentissimas 3 
virar 3 

visível 3 
viva 3 

voces 3 
voltaremos 3 

vvjt 3 
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Tabela de Inter-Relações de Conceitos colhida a partir da Análise de Redes 
 
!

Conceito 1 Conceito 2 Freq. 
(3+) 

transporte público 151 
nosso país 68 
passe livre 68 
vem rua 51 

quinta feira 47 
saúde educação 46 
apoio aos 43 

manifestação pacï¿½ 42 
dia junho 40 

www facebook 39 
facebook events 33 
aumento tarifa 30 

educação saúde 30 
https www 30 

movimentos sociais 30 
concentração praça 28 

povo brasileiro 28 
copa mundo 27 

praça matriz 27 
transporte coletivo 26 
liberdade expressão 25 

nosso direito 25 
cartazes faixas 24 
câmara vereadores 24 

http www 24 
aumento passagem 23 
aumento passagens 22 

rio janeiro 22 
cada vez 21 

manifestação pacífica 21 
público qualidade 21 

várias cidades 21 
nosso apoio 20 

segunda feira 20 
brasil acordou 19 

facebook groups 19 
lutar direitos 19 

brasil melhor 18 
mobilidade urbana 18 

saúde pública 18 
seu cartaz 18 

sexta feira 18 
terça feira 18 

à luta 18 
câmara municipal 17 

feira dia 17 
ministério público 17 

movimento passe 17 
aos brasileiros 16 

cidades brasil 16 
democracia fronteiras 16 

lutando direitos 16 
manifestações brasil 16 

ocorrendo brasil 16 
país melhor 16 
pec pec 16 

prefeitura municipal 16 
protesto pacï¿½ 16 

saúde segurança 16 
violência policial 16 

aos manifestantes 15 
apoio manifestações 15 

dinheiro público 15 
direito manifestar 15 

filho teu 15 
ir ruas 15 

mudar brasil 15 
polícia militar 15 

teu foge 15 
aos protestos 14 
ato vandalismo 14 

fica apartidï¿½ 14 
forma pacï¿½ 14 

hino nacional 14 
paulo rio 14 
preço passagem 14 

centro cidade 13 
chegou hora 13 

frente prefeitura 13 
goo gl 13 
http goo 13 

igreja matriz 13 
melhores condições 13 

nosso ato 13 
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partidos políticos 13 
poder público 13 
porto alegre 13 

repressão policial 13 
balas borracha 12 
bem vindo 12 

chamar atenção 12 
condições trabalho 12 

crime hediondo 12 
criminalização movimentos 12 

faixas cartazes 12 
foge luta 12 

passagem ônibus 12 
público cidade 12 

quarta feira 12 
saneamento básico 12 

cidades brasileiras 11 
confecção cartazes 11 

direitos garantidos 11 
educação qualidade 11 

gigante acordou 11 
investimento educação 11 

luta direitos 11 
mil pessoas 11 

nenhum partido 11 
nenhum tipo 11 

nosso movimento 11 
sair ruas 11 

segurança pública 11 
solidariedade aos 11 

tarifa transporte 11 
tarifa ônibus 11 

transporte publico 11 
à cidade 11 

abuso poder 10 
arquibancada brasil 10 

bem vindas 10 
brasileiro parte 10 

convide amigos 10 
educação segurança 10 

façam cartazes 10 
manifestação pacifica 10 

nosso estado 10 
nosso paï¿½ 10 

paramos brasil 10 
patrimônio público 10 

povo unido 10 
praça prefeitura 10 

pública qualidade 10 
redução tarifa 10 

santa rita 10 
serviço público 10 

serviços públicos 10 
tarifa zero 10 

transportes públicos 10 
últimos dias 10 
abaixo assinado 9 

basta à 9 
bem vindos 9 

campo bom 9 
congresso nacional 9 

faça seu 9 
feira junho 9 

frente à 9 
grandes cidades 9 

movimento apartidário 9 
mundo brasil 9 

políticos corruptos 9 
problemas cidade 9 

protestos pacíficos 9 
pátria amada 9 
redes sociais 9 
ruas cidade 9 

traga seu 9 
tragam cartazes 9 

vem ocorrendo 9 
à corrupção 9 

ato nacional 8 
bala borracha 8 

bandeira brasil 8 
bem vinda 8 
bom senso 8 

cidade parar 8 
constituição federal 8 

contamos presença 8 
dia dia 8 

direito à 8 
diversas cidades 8 

dupla função 8 
faixas bandeiras 8 

feira horas 8 
getúlio vargas 8 
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governo estado 8 
governo federal 8 

gás lacrimogêneo 8 
horas praça 8 

jamais serï¿½ 8 
manifestantes lutando 8 
manifestações ocorrendo 8 

movimento nacional 8 
movimento pacï¿½ 8 

nosso povo 8 
obras copa 8 

partido polï¿½ 8 
partidos polï¿½ 8 

praça central 8 
precariedade transporte 8 

redor mundo 8 
redução imediata 8 

revogação aumento 8 
sp rj 8 
te delegacia 8 

totalmente pacï¿½ 8 
âº constituição 8 
à prefeitura 8 

agora hora 7 
apoio movimento 7 

ato pacífico 7 
ato violência 7 

aumento abusivo 7 
brasileiros manifestando 7 
brasileiros queremos 7 

braços cruzados 7 
centavos direitos 7 

chega corrupção 7 
cidades levantando 7 

corrupção violência 7 
durante manifestação 7 

educação pública 7 
faça parte 7 

ficha limpa 7 
fim corrupção 7 

foge à 7 
forma pacífica 7 

foro privilegiado 7 
futuro melhor 7 

hora agora 7 
http youtu 7 

impostos exorbitantes 7 
indignações muitas 7 

ir vir 7 
livre estudantil 7 
livre mpl 7 

manifestantes criminosos 7 
meia passagem 7 

meios comunicação 7 
motorista cobrador 7 

muito maior 7 
nosso brasil 7 
nosso objetivo 7 
nível nacional 7 

participação popular 7 
pec impunidade 7 

ponto encontro 7 
praça bandeira 7 
preço passagens 7 

próximo ato 7 
péssima qualidade 7 

péssimas condições 7 
queremos mudanças 7 

renan calheiros 7 
rio grande 7 
seu apoio 7 

tentando criminalizar 7 
transporte qualidade 7 

tratando manifestantes 7 
usando abusando 7 

valor passagem 7 
vandalismo violência 7 

venha rua 7 
verde amarelo 7 
verás filho 7 

vão ruas 7 
youtu be 7 

acorda joão 6 
agir lutar 6 

agora país 6 
agredindo gratuitamente 6 

alguém preso 6 
aos poderosos 6 

assista http 6 
atentos vitória 6 

atos vandalismo 6 
bem claro 6 
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bem comum 6 
brasilcontraaim

punidade 
br 6 

brasileiro luta 6 
brasileiros vivem 6 

brutalidade repressão 6 
cada dia 6 

cartazes frases 6 
cartazes perto 6 
cartazes vozes 6 

cidade lutar 6 
cidade paulo 6 

concentração frente 6 
conselho municipal 6 

corrupção política 6 
democracia liberdade 6 

deve temer 6 
dia quinta 6 

direito protestar 6 
direitos humanos 6 
durante semana 6 

embaixada brasileira 6 
então manifestar 6 

estando longe 6 
estatuto nascituro 6 
evento serï¿½ 6 

fim foro 6 
forma desumana 6 
frente embaixada 6 
gastos copa 6 
gastos públicos 6 

governos brasil 6 
impotência poder 6 

infra estrutura 6 
investigação ministério 6 

juntos mudar 6 
liberdade manifestar 6 

local concentração 6 
madrid valencia 6 

manifestação apoio 6 
manifestações país 6 
manifestações precariedade 6 

manifestos mg 6 
movimento apartidï¿½ 6 

mpz us 6 
má qualidade 6 

nacionais ocorrendo 6 
nariz palhaço 6 

nosso governo 6 
nosso pais 6 

notif_t plan_user_join
ed 

6 

ocorrendo país 6 
ordeira duvida 6 

pare neles 6 
paris londres 6 
país nosso 6 

pedir fim 6 
poder controlar 6 

polícia te 6 
ponha ajude 6 

população brasileira 6 
povo povo 6 
praça bento 6 
praça dante 6 
praça dr 6 
praça getúlio 6 
praça paiaguás 6 

precisamos apoio 6 
protesto pacífico 6 

protestos brasil 6 
qualidade transporte 6 
queremos direitos 6 

reivindicar direitos 6 
reunião aberta 6 

revogação imediata 6 
rua xv 6 

ruas dia 6 
saúde qualidade 6 

seguro humano 6 
seu povo 6 

sido notícia 6 
sistema transporte 6 

teatro municipal 6 
unirmos luta 6 

união força 6 
vandalismo depredação 6 
vandalismo serï¿½ 6 

vem luta 6 
vida catracas 6 

vir expressão 6 
voz povo 6 
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agora vez 5 
agredindo prendendo 5 

aos movimentos 5 
apoiar movimentos 5 
apoio cidades 5 
apoio à 5 
artigo âº 5 

atendimento médico 5 
autoridade competente 5 
bandeiras partidos 5 

bebidas alcoólicas 5 
bom número 5 

brasil mundo 5 
campo grande 5 

cartazes apitos 5 
cartazes frente 5 
chegou vez 5 
cidade brasil 5 
cidade nosso 5 

cidades redor 5 
concurso público 5 

copa olimpíadas 5 
corrupção brasil 5 
corrupção cidade 5 

criminosos agredindo 5 
direito lutar 5 

direitos direitos 5 
dois anos 5 

ensino fundamental 5 
estado paulo 5 

falta segurança 5 
fazemos parte 5 

feira concentração 5 
ferir manifestantes 5 
fim dupla 5 

frente câmara 5 
frente igreja 5 

governo brasileiro 5 
governo municipal 5 

grande ato 5 
horas manhã 5 

independentem
ente 

autorização 5 

iniciativa popular 5 
investimentos educação 5 

irrestrito estudantes 5 

lembrando manifestação 5 
livre estudantes 5 
livre irrestrito 5 

londres madrid 5 
luta cresce 5 
luta objetivos 5 
luta redução 5 
luta vem 5 

lutar juntos 5 
maior arquibancada 5 
maior investimento 5 
maior número 5 

maiores informações 5 
manifestantes paulo 5 

mateus sul 5 
melhor qualidade 5 

motoristas trocadores 5 
movimento aumento 5 
movimento social 5 

muito bem 5 
mundo apoio 5 

ninguém deter 5 
nosso dinheiro 5 
nosso manifesto 5 
nosso primeiro 5 
nosso protesto 5 
novo evento 5 

ocupar ruas 5 
oficina cartazes 5 

pacífico apartidário 5 
papel cidadão 5 

partido político 5 
passagens transporte 5 

país corrupção 5 
pegar ônibus 5 

pis cofins 5 
poder investigação 5 
poder povo 5 

policiais tratando 5 
povo acordou 5 
povo nação 5 
praça emancipação 5 
praça mercadão 5 
preço gasolina 5 

público saúde 5 
qualidade serviços 5 
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qualidade vida 5 
queremos educação 5 
queremos mudança 5 

redução passagem 5 
reforma tributária 5 

resto brasil 5 
resto povo 5 

reunir pacificamente 5 
rita pb 5 
rua maior 5 
rua protestar 5 
rua rua 5 

ruas paulo 5 
ruas protestar 5 

saldanha marinho 5 
saúde hospitais 5 
saúde precária 5 

secundaristas universitários 5 
segurança saúde 5 

sermos ouvidos 5 
serviço transporte 5 

serviços prestados 5 
seu país 5 
seu protesto 5 

tarifa baixar 5 
tarifas transporte 5 
tarifas ônibus 5 
tendo vista 5 

terceira ponte 5 
totalmente pacífico 5 

trabalhadores estudantes 5 
trajeto praça 5 
unido jamais 5 

unir resto 5 
uso violência 5 

vem gente 5 
violência violência 5 
vontade povo 5 
votada dia 5 
www youtube 5 

youtube watch 5 
á luta 5 

ás horas 5 
órgãos públicos 5 
ônibus santarém 5 
abertos público 4 

abusando ações 4 
abusiva mobilizar 4 

acomodada acordar 4 
acompanhando certeza 4 

acontecer varias 4 
aderir luta 4 

agregados etc 4 
agressão denunciado 4 

ajudar gratuitamente 4 
ajudem divulgar 4 

alexandre von 4 
algo faça 4 

amigos amigos 4 
amigos conhecidos 4 

ano passado 4 
anote nome 4 

aos diversos 4 
aos filhos 4 
aos interesses 4 
aos sabem 4 

arma informação 4 
armas locais 4 

arrumar problemas 4 
art âº 4 

atenção poder 4 
ato apoio 4 
ato dia 4 
ato terça 4 

augusto silva 4 
aumento valor 4 

aumentos tarifas 4 
auxílio advogado 4 

aviso à 4 
baixo investimento 4 

bandeiras brasil 4 
bandeiras partidï¿½ 4 

basta basta 4 
bastante pacífica 4 

bebida alcoólica 4 
belo horizonte 4 

blogs tv 4 
blusa branca 4 

bombas armas 4 
brasil cidade 4 
brasil ganhando 4 
brasil lutando 4 
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brasil mudar 4 
brasil passando 4 
brasil povo 4 

brasileiros democracia 4 
brasileiros manifestantes 4 

cada manifestante 4 
calar separar 4 

camara municipal 4 
camisas brancas 4 
cartazes bandeiras 4 

caso alguém 4 
causa centavos 4 

caçados manifestações 4 
centro cultural 4 

certeza indignações 4 
chame amigos 4 
chuva vï¿½ 4 
cidade popular 4 

cidades mundo 4 
cidadãos brasileiros 4 

claro turim 4 
cometer abusos 4 
comida etc 4 

compareçam mostrem 4 
concentração sairemos 4 
concentração serï¿½ 4 

concursos públicos 4 
conta país 4 

contudo policias 4 
convenhamos abusiva 4 

corrupção basta 4 
corrupção crime 4 

criminalizar direito 4 
cunho pacï¿½ 4 
danos patrimônio 4 

data opiniã¶es 4 
defesa transporte 4 
deixar claro 4 

deixaremos ninguém 4 
democracia mundo 4 

dentro evento 4 
descaso educação 4 
descaso saúde 4 

destes aumentos 4 
desvio dinheiro 4 

deter nosso 4 

deve prisão 4 
deviam povo 4 

dia basta 4 
dia domingo 4 
dia http 4 

dias difíceis 4 
diminuição valor 4 

direito ir 4 
direitos civis 4 

dr augusto 4 
duplicação br 4 

educação decadente 4 
educação medï¿½ 4 

emana povo 4 
empresas transporte 4 
encontro catedral 4 

enfraquecer deixaremos 4 
então vem 4 

escolas segurança 4 
escrita assine 4 

espaços públicos 4 
espera acontecer 4 
estado nosso 4 

estação ferroviária 4 
estiver portando 4 

estudantes desempregados 4 
evento apartidï¿½ 4 
evento pacï¿½ 4 

eventos mundo 4 
events notif_t 4 

extrema importância 4 
fala galera 4 

falta educação 4 
falta respeito 4 
fato faltam 4 

federal fluminense 4 
feira hs 4 

ferido preso 4 
ficará trás 4 
filhos revolução 4 

fora brasil 4 
fotos vídeos 4 

fref ts 4 
frente praça 4 
futuro cidade 4 

ganhando força 4 
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gastos copas 4 
gente forte 4 

geraldo alckmin 4 
gl obg 4 

governos usando 4 
grande parte 4 
grande sul 4 
grupo discussão 4 

guache pintarmos 4 
hora mudar 4 
hora povo 4 

iguaba grande 4 
imagina direitos 4 
imediata saúde 4 

impactantes cartazes 4 
impostos taxas 4 
incitação à 4 

informações protesto 4 
insatisfeitos trabalhadores 4 

intuito vem 4 
investido saúde 4 
itinerário facebook 4 
jerônimo monteiro 4 

junho concentração 4 
junho quinta 4 

justiça social 4 
livre agora 4 

locais abertos 4 
local hora 4 
local praça 4 

longe agora 4 
longe olhos 4 

lá brasil 4 
mandada brasil 4 

manifestantes brasil 4 
manifestantes fizeram 4 
manifestantes pacíficos 4 

manifestar brasil 4 
manifestação apartidï¿½ 4 
manifestação canoinhas 4 
manifestação dia 4 
manifestação ocorrerá 4 
manifestação partidï¿½ 4 

manifesto serï¿½ 4 
manifestos brasil 4 

manual_passea html 4 

ta_manifesto_s
o_j 

melhor remuneração 4 
melhoria qualidade 4 
melhoria saúde 4 
melhoria transporte 4 

melhorias cidade 4 
mobilizar dinheiro 4 
mostrem estando 4 
motivos manifestação 4 

movimento estudantil 4 
movimento pacífico 4 
movimento totalmente 4 
movimento voltar 4 

muita coisa 4 
muito tempo 4 

muitos caçados 4 
municipal estadual 4 
municipal praça 4 
municipal transporte 4 
municipal transportes 4 

nacional aumento 4 
nacional brasileiro 4 

narizes palhaço 4 
necessidades população 4 

negociação direta 4 
nesta sexta 4 
neste momento 4 
nosso município 4 
nosso papel 4 

número pessoas 4 
ocorrerá aumento 4 
ocorrerá dia 4 

onda protestos 4 
organização movimento 4 
organização política 4 

pacificamente armas 4 
pacífica apartidária 4 

papel assine 4 
param ai 4 
parte polícia 4 

passagens ônibus 4 
passeata pacï¿½ 4 

paulo país 4 
pauta lutas 4 

pautas movimento 4 
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país livre 4 
pec votada 4 

pessoas falar 4 
pessoas inocentes 4 
pessoas ruas 4 

piso nacional 4 
pista skate 4 

poder contar 4 
policiais corrupção 4 
policiais manifestantes 4 
policias deviam 4 

politicos merda 4 
polícia federal 4 

política representa 4 
políticos dormem 4 

ponte florentino 4 
população cidade 4 

porquê ato 4 
português inglês 4 

postos saúde 4 
povo deve 4 
povo lutando 4 
praça horas 4 
praça salvador 4 
preço justo 4 

primeiro ato 4 
primeiro passo 4 

profissionais área 4 
prol paz 4 

pronto socorro 4 
protesta partido 4 

protestar corrupção 4 
protestar manifestar 4 
protesto idéias 4 

protestos ocorrendo 4 
próximo dia 4 
publico brasil 4 
punição irregularidades 4 
página evento 4 

pública municipal 4 
pública país 4 
público independentem

ente 
4 

público investido 4 
qualidade saúde 4 

querem calar 4 

queremos nosso 4 
redução preço 4 
reforma política 4 

reivindicação social 4 
reivindicações locais 4 
reivindicações movimento 4 
reivindicações população 4 

remuneração profissionais 4 
repasse informações 4 

repressão violência 4 
reprimir manifestações 4 

residentes brasil 4 
respeitados cidadão 4 

reunir cartazes 4 
revolta errado 4 

rio paulo 4 
roupa branca 4 

roupas brancas 4 
rua vem 4 

ruas lutando 4 
rubem braga 4 

rui barbosa 4 
rumo à 4 

sabem manifestações 4 
saia facebook 4 

sairemos praça 4 
salário professores 4 

saída praça 4 
saúde hospital 4 
saúde precï¿½ 4 

segurança transporte 4 
seja pacífico 4 

senso respeito 4 
separar enfraquecer 4 
serviço prestado 4 

serviços essenciais 4 
sete setembro 4 

silêncio bons 4 
sinimbu praça 4 

suficiente coisona 4 
sábado junho 4 

te prender 4 
temer seu 4 

terminal central 4 
termos seguintes 4 

território brasileiro 4 
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tipo violência 4 
trabalhadores brasileiros 4 
trabalhadores áreas 4 

traga cartazes 4 
transito caótico 4 

unir luta 4 
urbana rural 4 

valencia turim 4 
vandalismo agressão 4 

varias cidades 4 
vel atos 4 

vem paulo 4 
vida digna 4 

vinte centavos 4 
violência vandalismo 4 

viu alguém 4 
vários países 4 

xvi reunir 4 
à noite 4 
à paz 4 
à praça 4 
à repressão 4 

ônibus convenhamos 4 
últimas semanas 4 

único compromisso 4 
abraçar causa 3 
absurda chega 3 

abusando açoes 3 
abusando poder 3 

abusivo tarifas 3 
acontecer poder 3 

acontecerá dia 3 
acontecido brasil 3 

acorda brasil 3 
acorda itamaraju 3 

acordou então 3 
acordou parados 3 
acordou povo 3 

advogado possa 3 
agora brasileiros 3 
agora passe 3 
agora protestos 3 
ajuda muito 3 

ajudar ocorra 3 
alguém amigo 3 

altos impostos 3 

amanhã dia 3 
amigo advogado 3 

américa organizando 3 
anos descaso 3 

anteriormente convocada 3 
antes ir 3 

aos governantes 3 
aos políticos 3 
aos professores 3 

apartidário pacífico 3 
apitos possa 3 
apitos tambores 3 
apoia povo 3 

apoiar manifestantes 3 
apoio diversas 3 
apoio mundo 3 
apoio polícia 3 
apoio precisamos 3 

aproveitando onda 3 
aproveitar momento 3 

ar condicionado 3 
atenção então 3 

ato aumento 3 
ato danos 3 
ato infiltrado 3 
ato manifestação 3 
ato praça 3 
ato revogação 3 

atual governo 3 
aumento custos 3 
aumento preço 3 
aumento tarifas 3 

aumentos abusivos 3 
autoridades brasileiras 3 
autorização frustrem 3 

av brasil 3 
açoes violentissimas 3 
balas perdidas 3 

balaço cara 3 
bandeira nacional 3 
bandeira partido 3 
bandeira seu 3 

bandeiras cartazes 3 
barbaridade nosso 3 

barbárie passando 3 
bares agredindo 3 
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basta corrupção 3 
be vvjt 3 

belo monte 3 
bilhões copa 3 

boa vista 3 
botar medo 3 
brasil cidades 3 
brasil então 3 
brasil hora 3 
brasil justo 3 
brasil mudando 3 
brasil precisa 3 
brasil violência 3 

brasileira chamar 3 
brasileiros morando 3 
brasileiros residentes 3 

busca direitos 3 
básico qualidade 3 

cajazeiras pb 3 
calheiros presidência 3 

camisa branca 3 
camisetas brancas 3 

cantar hino 3 
cantar junto 3 

cara perdendo 3 
caras pintadas 3 
carro som 3 

cartaz seu 3 
cartaz venha 3 

cartazes máscaras 3 
cartazes pintem 3 
cartazes português 3 

causa maior 3 
causa queremos 3 

causas cidade 3 
caçando depois 3 

central estudantes 3 
centralidade manifestações 3 

centro acadêmico 3 
centros acadêmicos 3 
certeza menos 3 
chamar pouco 3 

chamem amigos 3 
chamem vizinhos 3 

changebrazil vemprarua 3 
chega baixo 3 

chega bilhões 3 
chega impunidade 3 
chega inocentes 3 
chega mensalão 3 
chega mortos 3 
chega políticos 3 
chega redução 3 
chega tarifa 3 
chega trabalhar 3 

chegada praça 3 
cidade ivaiporã 3 
cidade melhor 3 
cidade pequena 3 
cidade precisam 3 

cidades europa 3 
cidades exterior 3 
cidades paris 3 

coibir ato 3 
coisa errada 3 

combate à 3 
começo brasil 3 

começou dois 3 
common park 3 

comunicação social 3 
concentrar praça 3 

concentração hrs 3 
concha acústica 3 

condições precárias 3 
conscientizaçã

o 
política 3 

constituição brasileira 3 
consulado brasileiro 3 

contrato concessão 3 
controlar leia 3 

convocada local 3 
copa assista 3 

corajosa ordeira 3 
corredores hospitais 3 
corrupção chega 3 
corrupção falta 3 
corrupção pec 3 
corrupção políticos 3 

criminalizar nosso 3 
cultura arte 3 
cultura esporte 3 

cumprir deveres 3 
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cura gay 3 
custos transporte 3 

data junho 3 
defender direitos 3 

deixar bem 3 
deixar pare 3 

democracia fronteira 3 
democracia povo 3 

depois barbaridade 3 
depois manifestaçoes 3 
depois manifestações 3 

depredação parte 3 
des governantes 3 

descaso governo 3 
descongelamen

to 
meia 3 

desculpa longe 3 
destino praça 3 

deve feita 3 
dever unirmos 3 

deveria proteger 3 
deveria sido 3 

dia concentração 3 
dia horas 3 
dia marcada 3 
dia pegar 3 
dia praça 3 
dia protesto 3 

diante situação 3 
dinheiro investido 3 
dinheiro povo 3 

direcionada brasil 3 
direito investigação 3 
direito ocupar 3 

direitos básicos 3 
direitos cidade 3 
direitos dever 3 
direitos ir 3 
direção câmara 3 
direção à 3 

diversas manifestações 3 
diversos lugares 3 
divulgar evento 3 

dizer basta 3 
dois estados 3 

domingo dia 3 

durante evento 3 
durante manifestações 3 
dívida pública 3 

educação mobilizar 3 
ele cumprir 3 

embaixada brasil 3 
empresas ônibus 3 

encerraremos ato 3 
encontrar frente 3 

ensino médio 3 
entrando bares 3 

entrar briga 3 
entrar história 3 
então pacificamente 3 
então pessoal 3 

escolas publicas 3 
espalhar mensagem 3 
esquecer brasileiros 3 

estado direito 3 
estado município 3 

estados deixar 3 
estaduais federal 3 

estatização transporte 3 
estiverem local 3 
estrutura saúde 3 

estudantes brasileiros 3 
estudantes secundaristas 3 

estádios copa 3 
europa américa 3 
europa eventos 3 

europeus americanos 3 
evento nosso 3 

eventos esportivos 3 
eventos sobretudo 3 
eventos vao 3 
events ref 3 

exigido prévio 3 
exigir direitos 3 

exorbitantes direitos 3 
explicar brasil 3 
exterior manter 3 

extraordinário pacífica 3 
facebook ajuda 3 

faixas tambores 3 
falar agir 3 
falta transparência 3 
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façam parte 3 
feito relação 3 

filhos netos 3 
fim abuso 3 
fim monopólio 3 
fim ordens 3 

fiscalizar órgãos 3 
fisicamente vida 3 

forma apoio 3 
forma indevida 3 
força contudo 3 
força movimento 3 
fotos filmagens 3 

frente aos 3 
frota ônibus 3 

frustrem reunião 3 
função melhores 3 
função motorista 3 
futuro nação 3 
galera organizando 3 

garantidos brasileiros 3 
gasolina vem 3 

gastos absurdos 3 
gastos transporte 3 
gente mudar 3 

getulio vargas 3 
governador estado 3 

governo corrupto 3 
governo pessoas 3 

grande mobilização 3 
grande mídia 3 
grande natal 3 
grande repressão 3 

grandes empresas 3 
grandes eventos 3 

green park 3 
grito excluídos 3 

gritos mudanças 3 
harajuku saída 3 

horas concentração 3 
horário encontro 3 
horário evento 3 
horário início 3 
horário local 3 

hospitais chega 3 
hospital regional 3 

hostis polícia 3 
hs ufes 3 

http brasilcontraai
mpunidade 

3 

ideia inicial 3 
idosos estudantes 3 

ii ato 3 
iluminação pública 3 

imediata investigação 3 
imediata renan 3 
imediata tarifa 3 
impostos pagos 3 
impunes preço 3 

impunidade aos 3 
inclusive caçando 3 

indignados país 3 
infiltrado atentos 3 
inimigos dizem 3 

inocentes mortos 3 
insatisfação cidadãos 3 

instrumentos barulho 3 
instrumentos musicais 3 

intuito apoiar 3 
intuito unir 3 

investigação gastos 3 
início passeata 3 
início praça 3 
início sessão 3 

ir fisicamente 3 
iremos reunir 3 

irregularidades obras 3 
itaúna consciente 3 

jogo lá 3 
josé pinhais 3 

junho pm 3 
juntos ajudar 3 
juntos facebook 3 
justo seguro 3 

juventude corajosa 3 
lacrimogêneo balas 3 

lado mundo 3 
lazer cultura 3 

lei ficha 3 
leia botar 3 

levando balaço 3 
levantar uns 3 
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liberdade protestar 3 
limite tempo 3 
linhas ônibus 3 

livre manifestação 3 
livre nação 3 
local exigido 3 

longe braços 3 
lotado chega 3 
lucro liberdade 3 

lucros jtu 3 
luta aumento 3 
luta passe 3 
luta povo 3 
luta transporte 3 

lutando democracia 3 
lutar melhorias 3 

luther king 3 
luís http 3 

lá levando 3 
maior arma 3 
maior atenção 3 
maior forte 3 

manifestacao pacifica 3 
manifestando brasileiros 3 
manifestando esquecer 3 
manifestantes hostis 3 
manifestantes país 3 
manifestaçoes entrando 3 
manifestaçoes passou 3 
manifestação cunho 3 
manifestação passeata 3 
manifestação ponha 3 
manifestação popular 3 

manifestações aumento 3 
manifestações durante 3 
manifestações pacíficas 3 
manifestações sociais 3 

manifesto pacífico 3 
manifestos populares 3 

manipulação midiática 3 
marcada várias 3 
marcha pacifica 3 

medo manifestaçoes 3 
meio comunicação 3 
meio passe 3 

melhor atendimento 3 

melhor educação 3 
melhor orgulhe 3 

mensalão chega 3 
mentira pura 3 

mercado público 3 
milionários chega 3 

minas gerais 3 
mobilizando aumento 3 

mobilizar corrupção 3 
mobilizar maior 3 

mobilização nacional 3 
mobilizações nacionais 3 

momento político 3 
moradores cidade 3 

mortos balas 3 
mortos corredores 3 

movimento agora 3 
movimento pula 3 

movimentos nacionais 3 
mudança queremos 3 

mudar futuro 3 
mudar parar 3 
mudo muda 3 
muita gente 3 
muita violência 3 

muitas cidades 3 
muitas pessoas 3 
muitas vezes 3 
muito contrário 3 

mundo apoia 3 
mundo chega 3 
mundo melhor 3 
mundo mundo 3 
mundo paris 3 
mundo precisamos 3 

municipal horas 3 
município nosso 3 

má gestão 3 
mãe gentil 3 

mídia manipuladora 3 
mídia mentira 3 

nacional pec 3 
natal rn 3 

nação tenha 3 
necessidades nosso 3 

nenhum ato 3 
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nenhum aumento 3 
nesses últimos 3 

nesta quinta 3 
niterói aumento 3 
nosso dever 3 
nosso foco 3 
nosso grito 3 
nosso lado 3 
novo aumento 3 

oba oba 3 
objetivo ato 3 
objetivo manifestação 3 

obras públicas 3 
ocorra extraordinário 3 

ocorrem país 3 
ocorrer dia 3 

ocorrerá manifestação 3 
ofensas pessoais 3 

ogiganteacordo
u 

changebrazil 3 

org br 3 
organizando europa 3 
organização eventos 3 

orgulhe juventude 3 
pacifica apoio 3 

pacificamente pensamos 3 
pacífica brasil 3 
pacífica manifestação 3 

pagar impostos 3 
panelas apitos 3 

papel mudança 3 
paradas ônibus 3 
parados vem 3 

parar brasil 3 
parece piada 3 

parte ato 3 
parte brasileiros 3 
parte manifestação 3 
parte mudança 3 
parte processo 3 

participantes evento 3 
partido politico 3 
partido povo 3 

passagem transporte 3 
passando brasil 3 
passando momento 3 

passivos brutalidade 3 
passou limite 3 

patrimônio realizar 3 
pauta local 3 
pauta nacional 3 
pauta regional 3 
pauta reivindicações 3 
pauta transporte 3 

pautas nacionais 3 
paz luta 3 
país cidade 3 
país veio 3 

países europa 3 
países fizeram 3 

pensamos cartazes 3 
perdendo visão 3 

perder razão 3 
perdidas chega 3 
pessoas brasil 3 
pessoas movimento 3 
pessoas mundo 3 
pessoas possível 3 
piscina municipal 3 

poder deveria 3 
poder emana 3 
poder forma 3 
poder policia 3 
poder repete 3 

policia controlar 3 
policia fim 3 
polícia abusando 3 
polícia civil 3 
polícia gás 3 

políticas públicas 3 
político intenso 3 

políticos impunes 3 
políticos milionários 3 

pontos manifestação 3 
populacao brasileira 3 
população manifestar 3 

portal transparência 3 
possa ajudar 3 

possam considerados 3 
possui nenhum 3 
pouco atenção 3 
povo cada 3 
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povo decidiu 3 
povo poder 3 
povo saiu 3 
praça centro 3 
praça igreja 3 
praça liberdade 3 
praça pioneiros 3 
praça rui 3 
praça sebastião 3 
praça sete 3 

precisa mudar 3 
precisam atenção 3 

precisamos voces 3 
precária educação 3 
prefeito alexandre 3 
prefeito municipal 3 

prefeitura quer 3 
prendendo inclusive 3 

presidência congresso 3 
preço abusivo 3 

primeira manifestação 3 
primeiro vez 3 

principais motivos 3 
principais reivindicações 3 

principalmente corrupção 3 
problemas locais 3 

professores chega 3 
proibição manifestos 3 

projeto aprovado 3 
projeto lei 3 

prol bem 3 
promessas feitas 3 

protestar pacificamente 3 
protestar parece 3 
protestar passivos 3 
protesto dia 3 
protesto pacifico 3 

protestos manifestações 3 
protestos nacionais 3 
protestos país 3 

prévio aviso 3 
próprio cartaz 3 

próximos manifestos 3 
pt br 3 

puc barreiro 3 
pula catraca 3 

pura manifestantes 3 
página oficial 3 

pão circo 3 
público assista 3 
público brasil 3 
público direito 3 
público gratuito 3 
público justo 3 
público municipal 3 
público verdade 3 

públicos educação 3 
qualidade preço 3 
qualidade serviço 3 

quando dia 3 
quando gente 3 

queremos país 3 
queremos saúde 3 
realizada hoje 3 

realizar tipo 3 
realmente público 3 

recursos públicos 3 
redução salário 3 
redução tarifas 3 

reivindicando direitos 3 
reivindicando futuro 3 

renato russo 3 
renovação contrato 3 

repete poder 3 
repressão aos 3 

resto mundo 3 
reunir praça 3 

reunião anteriormente 3 
reunião hoje 3 

revolução começou 3 
roubalheira paramos 3 

roupa preta 3 
rua gritar 3 

ruas reivindicando 3 
saindo praça 3 

sair casa 3 
salários políticos 3 
salários professores 3 

san diego 3 
santa maria 3 
saída imediata 3 
saúde cultura 3 
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seguiremos av 3 
segundo ato 3 

segurança chega 3 
senhoras senhores 3 

sentido prefeitura 3 
sentimento impotência 3 

seu apito 3 
seu ato 3 
seu bairro 3 
seu depoimento 3 
seu próprio 3 
seu trabalho 3 

situação brasil 3 
sobretudo apoio 3 
sociedade civil 3 
sofrendo tipo 3 
somente brasil 3 
subindo cada 3 
subindo rua 3 
sábado dia 3 

tambores panelas 3 
tarifa absurda 3 
teatro rubem 3 
tempo policiais 3 
tempo real 3 
tendo pauta 3 
tenha direito 3 
tentar mídia 3 
terra adorada 3 

theobaldo dick 3 
tinta guache 3 
tipo abuso 3 
tipo comportament

o 
3 

tipo depredação 3 
tiver acesso 3 

tomou ruas 3 
trabalhar dia 3 
trabalho melhor 3 
trabalho motoristas 3 

traga insatisfação 3 
tragam bandeiras 3 
tragam faixas 3 

transparência ceturb 3 
transparência gastos 3 

transporte realmente 3 

trevo praias 3 
tribunal federal 3 

tu brasil 3 
têm barbárie 3 
unir forças 3 

universidade federal 3 
uns cartazes 3 
uso dinheiro 3 

valencia claro 3 
vao acontecer 3 

veio sentimento 3 
vem brasil 3 
vem subindo 3 
vera cruz 3 

verbas públicas 3 
vez apoiar 3 
vez impostos 3 
vez violentos 3 

vida cidades 3 
vida jogo 3 

violenta repressão 3 
violentissimas policia 3 

violentos frente 3 
violência ato 3 
violência etc 3 
violência parte 3 
violência repressão 3 
violência reunir 3 

visão levantar 3 
vitória conquista 3 
vivem fora 3 

vivemos exterior 3 
vivenciamos causas 3 

viver dignidade 3 
voces compareçam 3 

vvjt mpz 3 
web movimentaçõe

s 
3 

âª etapa 3 
âº ato 3 
à autoridade 3 
à câmara 3 
à educação 3 
à horas 3 
à imprensa 3 
à informação 3 
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à pec 3 
à saúde 3 

água faltava 3 
área saúde 3 

ônibus graça 3 
ônibus lotado 3 
última quinta 3 

últimos dois 3 
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Lista de Conectivos e Palavras Acessórias Deletadas 
 
 
a"
acho"
acontece"
acontecendo"
aconteceu"
ainda"
alem"
além"
algum"
alguma"
algumas"
alguns"
ali"
ao"
apenas"
apos"
após"
aquela"
aquelas"
aquele"
aqueles"
aqui"
aquilo"
as"
às"
assim"
até"
axs"
com"
como"
contra"
da"
dar"
das"
de"
delas"
deles"
delx"
delxs"
demais"
desde"
dessa"
dessas"

desse"
desses"
dessxs"
desta"
deste"
devemo"
devemos"
disso"
do"
dos"
e"
é"
eh"
ei"
elas"
eles"
em"
entre"
entretanto"
era"
eram"
eramos"
éramos"
eras"
es"
essa"
essas"
esse"
esses"
esta"
está"
estais"
estamos"
estao"
estão"
estar"
estás"
este"
estou"
eu"
favor"
faz"
fazer"

ficam"
ficamos"
ficar"
ficaram"
fico"
ficou"
fique"
fiquei"
fiquem"
fiquemos"
foi"
fomos"
for"
foram"
fosse"
foste"
fostes"
ha"
há"
importante"
ira"
irá"
irao"
irão"
irei"
iria"
isso"
isto"
ja"
já"
levam"
levar"
leve"
levem"
levou"
lu"
mais"
mas"
me"
mesma"
mesmo"
minha"
minhas"

mostra"
mostramos"
mostrar"
mostrarmos"
mostro"
msm"
na"
nada"
nao"
não"
nas"
nem"
nessa"
nessas"
nesse"
no"
nos"
nós"
nossa"
nossas"
nossos"
o"
oi"
ola"
olá"
ora"
os"
ou"
outra"
outras"
outro"
outros"
pa"
para"
partir"
pela"
pelas"
pelo"
pelos"
perante"
pode"
podem"
podemos"
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poderá"
poderia"
pois"
por"
porém"
porque"
portanto"
pra"
pras"
quais"
quaisquer"
qualquer"
quanto"
que"
quem"
sao"
são"
se"

sejam"
sem"
sempre"
sendo"
ser"
será"
serao"
serão"
serei"
sereis"
seremos"
seria"
seriam"
seríamos"
seus"
sim"
só"
sobre"

sois"
somos"
sou"
sua"
suas"
tá"
tal"
também"
tem"
temo"
temos"
tenho"
ter"
toda"
todas"
todavia"
todo"
todos"

tudo"
um"
uma"
vai"
vamos"
vc"
vcs"
ver"
voce"
você"
vocês"
vós"
vossa"
vossos"
vou"
xs"
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