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Adinoél Sebastião, 07/09/11
Arranca no Brasil o movimento dos indignados contra a corrupção.

Adinoél Sebastião, 07/09/11
Em Brasília, a manifestação reuniu 25.000 pessoas, segundo a polícia. O protesto ocorre a 300 metros do desfile nacional da Independência, presidido pela chefe de Estado, Dilma Rousseff. As forças de ordem não hão permitido aos participantes aproximar-se da cerimônia oficial apesar de que as manifestações hão sido anunciadas pelos organizadores como pacíficas e desligadas de qualquer partido, “na linha do 15-M de Madri”, segundo destaca o diário O Globo. Ao contrário, como hão indicado os nove senadores que hão criado um grupo de apoio as manifestações contra a corrupção, trata-se mais bem de “defender a iniciativa da presidência de endurecer suas ações contra a ilegalidade, vista maus olhos até por políticos de seu mesmo partido e de alguns partidos aliados do Governo que hão perdido já quatro ministros”.

Adinoél Sebastião, 07/09/11
Hoje há sido o turno, entre outras, de São Paulo, com cinco marchas simultâneas em diferentes pontos da cidade, e Brasília. No Rio de Janeiro a manifestação se há convocado para o dia 20 de setembro na central e mística praça da Cinelândia, cenário histórico de protestos civis.

Adinoél Sebastião, 07/09/11
A celebração do Dia da Independência neste 7 de setembro no Brasil vem marcado pelo protesto. O movimento de indignados contra a corrupção há escolhido esta data para começar suas mobilizações, que correrão 35 cidades de 20 Estados de todo o país nos próximos dias. Todas há sidos convocadas através das redes sociais com a participação de 130.000 internautas.

Adinoél Sebastião, 07/09/11
O início das mobilizações reune cerca de 25.000 pessoas em Brasília, donde a poucos metros se celebra o desfile oficial do Dia da Indepedência. Nos próximos dias, 35 cidades de todo o país celebrarão suas próprias marchas, convocadas através da Internet.



i Arranca no Brasil o movimento dos indignados contra a corrupção.
ii O início das mobilizações reune cerca de 25.000 pessoas em Brasília, donde a poucos metros se 

celebra o desfile oficial do Dia da Indepedência. Nos próximos dias, 35 cidades de todo o país 
celebrarão suas próprias marchas, convocadas através da Internet.

iii A celebração do Dia da Independência neste 7 de setembro no Brasil vem marcado pelo protesto. 
O movimento de indignados contra a corrupção há escolhido esta data para começar suas 
mobilizações, que correrão 35 cidades de 20 Estados de todo o país nos próximos dias. Todas há 
sidos convocadas através das redes sociais com a participação de 130.000 internautas.

iv Hoje há sido o turno, entre outras, de São Paulo, com cinco marchas simultâneas em diferentes 
pontos da cidade, e Brasília. No Rio de Janeiro a manifestação se há convocado para o dia 20 de 
setembro na central e mística praça da Cinelândia, cenário histórico de protestos civis.

v Em Brasília, a manifestação reuniu 25.000 pessoas, segundo a polícia. O protesto ocorre a 300 
metros do desfile nacional da Independência, presidido pela chefe de Estado, Dilma Rousseff. As 
forças de ordem não hão permitido aos participantes aproximar-se da cerimônia oficial apesar de 
que as manifestações hão sido anunciadas pelos organizadores como pacíficas e desligadas de 
qualquer partido, “na linha do 15-M de Madri”, segundo destaca o diário O Globo. Ao contrário, 
como hão indicado os nove senadores que hão criado um grupo de apoio as manifestações contra 
a corrupção, trata-se mais bem de “defender a iniciativa da presidência de endurecer suas ações 
contra a ilegalidade, vista maus olhos até por políticos de seu mesmo partido e de alguns partidos 
aliados do Governo que hão perdido já quatro ministros”.


