
4. 
Apêndice: Cronologia das Jornadas de Junho (2013) 

 

6 de Junho 

Em São Paulo, o primeiro protesto organizado pelo Movimento Passe Livre 

(MPL), tendo como mote o aumento de 20 centavos nas tarifas dos transportes 

públicos, reúne entre 2 e 4 mil pessoas, termina duramente reprimido pela polícia. 

Há protestos também no Rio, em Goiânia e Natal.  

Globo: http://oglobo.globo.com/pais/protestos-contra-reajuste-de-onibus-

provocam-tumulto-em-4-capitais-8615213 

No Rio, o protesto “fecha a Presidente Vargas”: 

http://oglobo.globo.com/rio/protesto-contra-aumento-de-passagens-fecha-av-

presidente-vargas-tem-quatro-pessoas-presas-8616234 

G1: “Comissão regulamenta eleição em caso de vacância da Presidência” 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/comissao-regulamenta-eleicao-em-

caso-de-vacancia-da-presidencia.html 

 

7 de Junho 

Segundo protesto do MPL, também duramente reprimido, termina com 15 

manifestantes presos: 

http://oglobo.globo.com/pais/protesto-contra-aumento-da-passagem-tem-

principio-de-confronto-em-sp-8622437 

O Globo afirma que a ABIN “eleva risco para grandes eventos”: 

http://oglobo.globo.com/pais/apos-protestos-coordenados-abin-eleva-risco-para-

grandes-eventos-8627202 

8 de junho 

Capa do Estadão: “Protesto fecha a Marginal e lentidão chega a 226 km”. 

 

11 de Junho 

Terceiro protesto do MPL, agora com cerca de 12 mil manifestantes. Ônibus são 

depredados; mais de 20 manifestantes detidos.  

O Globo diz que São Paulo virou uma “praça de guerra”: 
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http://oglobo.globo.com/pais/sao-paulo-vira-praca-de-guerra-no-confronto-mais-

violento-em-ato-contra-aumento-de-tarifa-8656180 

O Globo: após protesto, Rio exibe “marcas do vandalismo”: 

http://oglobo.globo.com/rio/apos-protesto-contra-aumento-das-passagens-cidade-

exibe-marcas-do-vandalismo-8649373 

 

12 de Junho  

No Jornal Nacional, Arnaldo Jabor afirma que a “população só viu um ódio tão 

grande à cidade quando a organização criminosa queimou dezenas de ônibus”, e 

que “os revoltosos de classe média”, que não sabem porque estão nas ruas 

protestando, “não valem nem 20 centavos”. http://globotv.globo.com/rede-

globo/jornal-da-globo/v/arnaldo-jabor-fala-sobre-onda-de-protestos-contra-

aumento-nas-tarifas-de-onibus/2631566/ 

Manifestantes presos não têm direito à fiança (“formação de quadrilha”); Ministro 

da Justiça diz que o protesto foi “absurdo”: 

http://oglobo.globo.com/pais/dez-manifestantes-continuarao-presos-sem-direito-

fianca-apos-protesto-contra-reajuste-de-tarifa-8662544 

El País: “Brasil se levanta en protesta contra el aumento de los precios del 

transporte” “Las protestas llegan en un momento de crisis económica, con la 

inflación alta y la bolsa cayendo” 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/12/actualidad/1371000636_

370579.html 

Istoé: “Protestos em São Paulo - O descompasso absurdo entre as inquietações de 

nossos sábios e a vida real dos homens e mulheres de São Paulo acaba de ser 

exposto de forma simples e radical.” 

http://www.istoe.com.br/colunas-e-

blogs/coluna/paginar/306255_PROTESTOS+EM+SAO+PAULO/29 

 

13 de Junho 

Em editorial, a Folha de São Paulo afirma que os manifestantes são “jovens 

predispostos à violência por uma ideologia pseudorrevolucionária”, cujo objetivo 

declarado, o transporte gratuito, “já trai a intenção oculta de vandalizar 

equipamentos públicos”. O saldo, segundo a Folha, seria de 8 policiais feridos, 87 

ônibus danificados e mais de R$ 100 mil em prejuízos materiais. Afirma que o 
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direito de manifestação dos jovens, que estariam “cientes de sua condição 

marginal e sectária”, não pode ter primazia sobre o de ir e vir, sobretudo quando 

“o primeiro é reclamado por poucos milhares de manifestantes e [o segundo] é 

negado a milhões”. Termina exortando o poder público (“É hora de pôr um ponto 

final nisso”) a agir com rigor contra o vandalismo, e a “vetar as [manifestações] 

potencialmente mais perturbadoras e indicar locais alternativos.”  

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/06/1294185-editorial-retomar-a-

paulista.shtml 

De noite, o quarto protesto do MPL mais uma vez acaba em conflito, com mais de 

200 detidos. Surgem os primeiros registros de violência policial contra jornalistas: 

repórter da Carta Capital é preso por portar vinagre; sete jornalistas da Folha 

de São Paulo ficam feridos; Sérgio Silva,  fotógrafo da FuturaPress, é atingido no 

olho direito por uma bala de borracha e hospitalizado, correndo o risco de ficar 

cego; um fotógrafo do jornal O Estado de São Paulo é atropelado por uma 

viatura da polícia. Começa a repercussão da brutalidade policial na internet, com 

vídeos no Youtube e relatos no Facebook. Para reunir essas denúncias, é criado o 

site http://oquenaosainatv.tumblr.com/ . O Ministério Público de São Paulo 

convoca uma reunião. A Anistia Internacional condena a repressão. 

O Globo noticia que “PM de SP usa tropa de choque para conter protestos em 

escalada de violência”: 

http://oglobo.globo.com/pais/pm-de-sp-usa-tropa-de-choque-para-conter-

protestos-em-escalada-de-violencia-8680923 

Na mesma edição, o jornal publica artigo de Elio Gaspari, em que este afirma ter 

sido a PM paulista a causadora do confronto: 

http://oglobo.globo.com/pais/a-pm-comecou-batalha-na-maria-antonia-8684284 

O apresentador de TV Datena faz pesquisa de opinião sobre as manifestações, ao 

vivo, não aceita o resultado (a população apoiando os protestos), e diz que “o 

pessoal não entendeu bem”. Vídeo viraliza: 

http://www.youtube.com/watch?v=7cxOK7SOI2k 

O Dia: “Protestos baixam tarifa de ônibus em seis capitais” “Atos ganharam 

grandes proporções em sintonia com Istambul” 

http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2013-06-13/protestos-baixam-tafira-de-onibus-

em-seis-capitais.html 

Facebook: vídeo da repreensão violenta da polícia de São Paulo 
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https://www.facebook.com/photo.php?v=658874737474532 

Youtube: vídeo de abuso de poder de policiais do Choque (Polícia Elite de São 

Paulo) na manifestação. 

https://www.youtube.com/watch?v=EDL1Ul79UgI&app=desktop 

O Globo: “Socióloga estranha rejeição ao diálogo no caso de protestos contra 

reajuste de tarifas de ônibus” “Ângela Paiva, da PUC-Rio, diz que é difícil 

entender razões da revolta” 

http://oglobo.globo.com/pais/sociologa-estranha-rejeicao-ao-dialogo-no-caso-de-

protestos-contra-reajuste-de-tarifas-de-onibus-8684665#ixzz2WIKy7v00 

Facebook: depoimento “... em todos os meus anos de militância em movimentos 

sociais, que envolveram muitas passeatas, nunca, nem mesmo sob a ditadura 

militar recente no país, eu nunca presenciei uma repressão policial tão violenta 

quanto a de hoje.” 

https://www.facebook.com/mario.silva.900/posts/596313810403133 

Facebook: depoimento “sem que eu visse nenhum ‘manifestante’, nada, ninguém, 

fomos empurrados para a rua Bela Cintra, privados de explicação, do direito de 

escolher nosso caminho, de sequer perguntar o porque dessa violência gratuita, 

única, exclusiva da Policia Militar do Estado de São Paulo, vi uma barricada na 

esquina com a Luis Coelho, com coisas que me parecerem colchões e pneus, 

queimando. Adivinhe quem colocou fogo? Isso mesmo, a Policia Militar de São 

Paulo, disfarçadamente.” 

https://www.facebook.com/elcio.fonseca.14/posts/610691765616547 

Agência Brasil: “Haddad diz que valor da passagem de ônibus de São Paulo será 

mantido, apesar dos protestos” 

http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-06-13/haddad-diz-que-

valor-da-passagem-de-onibus-de-sao-paulo-sera-mantido-apesar-dos-protestos 

The New York Times: “Bus-Fare Protests Hit Brazil’s Two Biggest Cities” 

reportagem sobre as manifestações e um vídeo que mostra a ação violenta da 

polícia de São Paulo.   

http://www.nytimes.com/2013/06/14/world/americas/bus-fare-protests-hit-brazils-

two-biggest-cities.html?_r=1&adxnnl=1&ref=world&adxnnlx=1371207077-

nkPJgYtnZpP8pU4l2vXfKw 

Youtube: vídeo de policial que quebra o vidro da própria viatura em São Paulo 

https://www.youtube.com/watch?v=kxPNQDFcR0U 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 09124432/CA



207 

Youtube: vídeo mostra o abuso de autoridade de policial no Rio de Janeiro. Ele 

ameaça prender pessoas que estavam pacificamente se manifestando e joga spray 

de pimenta sem motivo.  

https://www.youtube.com/watch?v=_V18ctB7ydY&feature=youtu.be 

Folha de S. Paulo: “Em protesto, sete repórteres da Folha são atingidos; 2 levam 

tiro no rosto”  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1294799-em-protesto-seis-

reporteres-da-folha-sao-atingidos-2-levam-tiro-no-rosto.shtml 

F5 UOL: “Datena muda de ideia sobre os protestos em SP após enquete” 

http://f5.folha.uol.com.br/televisao/2013/06/1294753-datena-muda-de-ideia-

sobre-protestos-em-sp-apos-enquete.shtml 

G1: “Após protesto na Av. Paulista, policiais agridem jovens em bar” “Casal foi 

jogado no chão por policiais sem identificação na lapela. Corporação nega 'ter 

agido com o intuito de insuflar a violência'.” 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/apos-protesto-na-av-paulista-pms-

agridem-jovens-em-bar.html 

 

14 de Junho 

Revista Ponto doc: “Da crítica ao sistema ao exame de si mesmo” 

http://www.revistapontodoc.com/9u_eduardogbl4.htm 

LABIC: “A Batalha do Vinagre: por que o #protestoSP não teve uma, mas muitas 

hashtags” 

http://www.labic.net/cartografia-das-controversias/a-batalha-do-vinagre-por-que-

o-protestosp-nao-teve-uma-mas-muitas-hashtags/?wprptest2=1 

Slideshare: “Como se defender de armas menos letais 1.0” 

http://pt.slideshare.net/alexandrers/como-se-defender-de-armas-menos-letais-10 

Youtube: vídeo “Claudia Riecken em: Vinagre contra Arnaldo Jabor” 

https://www.youtube.com/watch?v=oqAOz47xRAE 

IG Último segundo: “Cena presenciada pelo iG contraria versão da PM para início 

de confronto” “Polícia alegou que manifestantes descumpriram acordo ao 

entrarem na rua da Consolação, mas negociação mostra coronel pedindo que 

manifestantes ficassem na avenida” 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-06-14/cena-presenciada-pelo-ig-

contraria-versao-da-pm-para-inicio-de-confronto.html 
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Youtube: vídeo da manifestação em Niterói, Rio de Janeiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=1-LGsS8f8A8 

Facebook- vídeo sobre a ação violenta da polícia de São Paulo na manifestação do 

dia 13 de junho de 2013. 

https://www.facebook.com/photo.php?v=582997141723812 

Yahoo notícias: “Governantes e Polícia Militar de São Paulo deram tiros em seus 

próprios pés” 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/mira-regis/governantes-e-pol%C3%ADcia-

militar-s%C3%A3o-paulo-deram-tiros-184326784.html 

Carta Capital: "Quem não reagiu está vivo" “A ignorância de quem não consegue 

associar os protestos em SP a séculos de agressões à vida pública é tão violenta 

quanto as balas e as bombas de gás lacrimogêneo” 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/quem-nao-reagiu-esta-vivo-8670.html 

Youtube: vídeo de “População que passava na rua e fez a prestação de socorro à 

jornalista da Folha de S. Paulo que foi atingida no olho por tiro de policia depõe 

contra o vandalismo que tem caracterizado a ação da PM nos atos contra o 

aumento da tarifa em S. Paulo.” 

https://www.youtube.com/watch?v=GVmOlQBCb_E&feature=youtu.be 

Youtube: vídeo montagem Jabor/Caetano. 

https://www.youtube.com/watch?v=0o0WGyBN-WQ 

Blog Raquel Rolnik: “Em torno do direito de ir e vir: existe diálogo em SP?” 

http://raquelrolnik.wordpress.com/2013/06/14/em-torno-do-direito-de-ir-e-vir-

existe-dialogo-em-sp/ 

UOL: “Líderes da praça Taksim aconselham brasileiros a manter caráter pacífico 

e bom humor dos protestos”. Reportagem traz também uma pequena cronologia 

dos protestos e mais 92 vídeos das manifestações pelo país.  

http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2013/06/14/lideres-da-

praca-taskin-aconselham-brasileiros-a-manter-carater-pacifico-e-bom-humor-dos-

protestos.htm#fotoNav=244 

Blog Outras Palavras: “Quatro mitos sobre os protestos” 

http://outraspalavras.net/brasil/quatro-mitos-sobre-os-protestos/ 

El País: “Brasil ya tiene sus indignados” “El inesperado movimiento de protesta 

de los jóvenes nace a tientas, con los políticos asustados y las fuerzas del orden 

muy dispuestas a reprimirlo”. 
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http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/14/actualidad/1371228427_

086230.html 

Observatório da imprensa: “Uma virada na cobertura” “agora os jornais começam 

a enxergar os excessos da polícia e mostrar que no meio da tropa há agentes 

provocadores e grupos predispostos à violência.” 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/uma_virada_na_cobertura 

UOL: “Manifestações estão proibidas nos 853 municípios mineiros durante a 

Copa das Confederações” 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/14/manifestacoes-

estao-proibidas-nos-853-municipios-mineiros-durante-a-copa-das-

confederacoes.htm 

Pesquisa indica que protestos tem a aprovação da maioria (55%) da população: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/datafolha-maioria-dos-paulistanos-

defende-protestos-contra-

reajuste,c107429bb514f310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 

O Globo: Rio de Janeiro amanhece com um “rastro de destruição”: 

http://oglobo.globo.com/rio/cidade-amanhece-com-rastro-de-destruicao-apos-

protesto-contra-aumento-das-passagens-de-onibus-8685844 

Carta Capital: “Os protestos e a falência moral do Brasil” “As reações às 

manifestações contra o aumento das tarifas de transporte público revelaram uma 

face sombria do País.” 

http://www.cartacapital.com.br/politica/os-protestos-e-a-falencia-moral-do-brasil-

7175.html 

Sul 21: “Manifestação em Porto Alegre termina em cerco, violência e prisões” 

http://www.sul21.com.br/jornal/manifestacao-em-porto-alegre-termina-em-cerco-

violencia-e-prisoes/ 

CNN iReport: “What's REALLY behind the Brazilian riots?” “Brazil is currently 

experiencing a widespread collapse of its infrastructure. There are problems with 

ports, airports, public transport, health and education.” 

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-988431 

R7: “Manifestações são organizadas na Europa em apoio aos protestos no Brasil” 

“Brasileiros que vivem no exterior e estrangeiros que ficaram indignados com 

ação policial farão ao menos quatro manifestações” 

http://oglobo.globo.com/rio/cidade-amanhece-com-rastro-de-destruicao-apos-protesto-contra-aumento-das-passagens-de-onibus-8685844
http://oglobo.globo.com/rio/cidade-amanhece-com-rastro-de-destruicao-apos-protesto-contra-aumento-das-passagens-de-onibus-8685844
http://www.sul21.com.br/jornal/manifestacao-em-porto-alegre-termina-em-cerco-violencia-e-prisoes/
http://www.sul21.com.br/jornal/manifestacao-em-porto-alegre-termina-em-cerco-violencia-e-prisoes/
http://ireport.cnn.com/docs/DOC-988431
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http://noticias.r7.com/internacional/manifestacoes-sao-organizadas-na-europa-em-

apoio-aos-protestos-no-brasil-14062013 

Facebook: depoimento de uma mulher que viu estudantes da USP serem tirados à 

força de um hospital por policiais de forma violenta.  

https://www.facebook.com/luciana.boullosa.5/posts/655862371095413 

Estadão São Paulo: “Vídeo mostra suposto tiro da PM em direção a janela de 

prédio” “Internauta filma policial disparando projétil em direção a apartamento 

durante quarto protesto em São Paulo contra aumento de tarifa; uma pessoa teria 

ficado ferida, afirma cinegrafista amador” 

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,video-mostra-suposto-tiro-da-pm-em-

direcao-a-janela-de-predio,1042517,0.htm 

Vice: “Não vai haver amor nessa porra nunca mais” 

http://www.vice.com/pt_br/read/nao-vai-haver-amor-nessa-porra-nunca-mais 

Feridos nos Protestos de SP: “Relato de violência policial cometida contra uma 

manifestante que estava no ato de ontem, 13/06/2013, em São Paulo.” 

http://feridosnoprotestosp.tumblr.com/post/52979047001/atencao-relato-de-

violencia-policial-cometida 

LABIC: “A Batalha do Vinagre: por que o #protestoSP não teve uma, mas muitas 

hashtags” 

http://www.labic.net/cartografia-das-controversias/a-batalha-do-vinagre-por-que-

o-protestosp-nao-teve-uma-mas-muitas-hashtags/ 

ESP Brasil: “Gaviões da Fiel convoca todas organizadas de SP para protesto 

contra aumento das tarifas” 

http://www.espbr.com/noticias/gavioes-fiel-convoca-organizadas-sp-para-

protesto-aumento-tarifas 

Estadão: “Antes de ataque do Choque, coronel da PM deu 'parabéns' aos 

manifestantes. Ben Hur Junqueira Neto, que comandou a operação, pediu que os 

manifestantes aguardassem nova negociação, mas deixou o local às pressas. 

Momentos após a saída do coronel, diversas bombas de gás e efeito moral 

começaram a ser lançadas contra a massa, numa batalha que durou mais de 10 

minutos, dando início ao confronto que se espalhou pelo centro.” 

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,antes-de-ataque-do-choque-coronel-

da-pm-deu-parabens-aos-manifestantes,1042404,0.htm 

 

http://noticias.r7.com/internacional/manifestacoes-sao-organizadas-na-europa-em-apoio-aos-protestos-no-brasil-14062013
http://noticias.r7.com/internacional/manifestacoes-sao-organizadas-na-europa-em-apoio-aos-protestos-no-brasil-14062013
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15 de Junho 

A presidente Dilma Rousseff é vaiada durante a abertura da Copa das 

Confederações, em Brasília. Repórteres que sofreram agressões durante o protesto 

do dia 13, quinta-feira, recebem alta. 

Estadão: “Por dentro da 'tropa de choque' dos protestos” 

“Grupo que liderou depredações na terça-feira ajuda a entender complexidade das 

passeatas” 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,por-dentro-da-tropa-de-choque-dos-

protestos,1042670,0.htm 

Folha de S. Paulo: “Após violência, manifestantes de SP ganham apoio de 

instituições” 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1295655-apos-violencia-

manifestantes-de-sp-ganham-apoio-de-instituicoes.shtml 

O Globo: “‘Podemos ser qualquer pessoa’, diz organizadora de movimento” 

http://oglobo.globo.com/pais/podemos-ser-qualquer-pessoa-diz-organizadora-de-

movimento-8702393 

Blog Papo de Homem: “A gota que faltava”- artigo com vídeos e fotos sobre as 

manifestações. 

http://papodehomem.com.br/a-gota-que-faltava/ 

Folha de S. Paulo: “‘É necessário ter preparo para não reagir, diz Haddad’” 

“Prefeito citou descumprimento de ‘protocolos’ na ação policial de quinta e disse 

que convidou Movimento Passe Livre para reunião” 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/114121-e-necessario-ter-preparo-

para-nao-reagir-diz-haddad.shtml 

Folha de S. Paulo: “Design oferece gráfica para manifestantes imprimirem 

cartazes de graça” 

http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1295526-designer-oferece-

grafica-para-manifestantes-imprimirem-cartazes-de-graca.shtml 

The Guardian: “Brazilian cities rocked by violent clashes” “Demonstrations 

against rising public transport fares turn ugly with Brazil in the international 

spotlight” 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/15/brazil-violent-clashes-police-

protests 
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Facebook: depoimento “TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O 

QUINTO ATO” 

https://www.facebook.com/occupysaopaulo/posts/565061240210574 

Revista Fórum: “França, Alemanha, Portugal e Canadá terão protestos em 

solidariedade aos manifestantes de SP”. 

http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/06/franca-alemanha-portugal-e-

canada-terao-protestos-em-solidariedade-aos-manifestantes-de-sp/ 

Carta Capital: “Transporte público: a Caixa Preta dos contratos” “A prefeitura 

precisa abrir os números, planilhas de custos, condições dos contratos com as 

empresas de ônibus que prestam serviço em São Paulo”. 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/caixa-preta/os-contratos-de-transporte-

publico-em-sao-paulo-sao-uma-caixa-preta-7193.html 

 

16 de Junho 

Pequeno protesto de repórteres contra a brutalidade da repressão. Polícia Militar 

libera uso de vinagre e anuncia reunião com o MPL. Panfletos distribuídos 

convocam a população para a próxima manifestação, no dia seguinte: “Não é por 

centavos, é por direitos.” 

No Rio, um protesto envolvendo cerca de 1.500 pessoas no Maracanã é duramente 

reprimido pela PM. Acuados, os manifestantes buscam abrigo na Quinta da Boa 

Vista; a polícia os persegue, lançando inclusive bombas de gás lacrimogêneo em 

uma área de lazer de famílias. 

Youtube: “BOMBS, SHOTS AND AGRESSION FROM BRAZILIAN POLICE 

DURING PEACEFULL PROTEST - 16-06-2013” 

https://www.youtube.com/watch?v=xPFRyBFpBJI 

Facebook: depoimento “OS DONOS DA VERDADE” 

https://www.facebook.com/alvaro.o.filho/posts/4266924811479 

Youtube: programa do Datena  

https://www.youtube.com/watch?v=7cxOK7SOI2k 

#protestosbr: “Mapa colaborativo dos Protestos BR” 

http://protestosbr.tumblr.com/post/53142143778/mapa-colaborativo-dos-

protestos-br 

UOL mais: vídeo “"Jamais achei que ele fosse atirar", afirma repórter atingida” 
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http://mais.uol.com.br/view/e0qbgxid79uv/jamais-achei-que-ele-fosse-

atirarafirma-reporter-atingida-04020D193970D4A94326?types=A 

Youtube: vídeo “POLICIA ATIRA COM ARMA DE FOGO NOS 

MANIFESTANTES DO MACARANÃ” 

https://www.youtube.com/watch?v=00LbTd354Qs 

Youtube: vídeo de manifestação no Rio “Relato Urbano de Um Dia Incomum 

(versão correta)” 

https://www.youtube.com/watch?v=Vag80gts0YM&feature=share 

La Cumbuca: “Quem são os donos das empresas de ônibus no Rio de Janeiro?” 

http://www.lacumbuca.com/2013/06/quem-sao-os-donos-das-empresas-de.html 

Youtube: vídeo “Polícia joga gás lacrimogêneo dentro da Quinta da Boa Vista” 

https://www.google.com.br/search?q=gas+lacrimog%C3%AAneo&oq=gas+la&a

qs=chrome.1.69i57j0l5.3872j0j7&sourceid=chrome&espv=2&es_sm=122&ie=U

TF-8 

O Esquema: “Como filmar uma Revolução e outras dicas importantes” artigo e 

vídeo. 

http://oesquema.com.br/boombop/video/como-filmar-uma-revolucao-e-outras-

dicas-importantes/ 

Estadão: “Manifestantes vão filmar e denunciar ação de vândalos” “Movimento 

Passe Livre adotará medida no protesto desta segunda-feira, dia 17, no Largo da 

Batata, para evitar violência e confronto com a Polícia Militar” 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,manifestantes-vao-filmar-e-

denunciar-acao-de-vandalos,1042936,0.htm 

Folha de S. Paulo: “Serviço secreto da PM diz que PSOL 'recruta' punks para 

protestos” 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1295714-servico-secreto-da-pm-

diz-que-psol-recruta-punks-para-protestos.shtml 

Folha de S. Paulo: “Polícia lança bomba de gás lacrimogêneo em manifestantes e 

famílias” 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2013/06/1296078-

manifestantes-protestam-no-entorno-do-maracana.shtml 

G1: “Após negociação, manifestantes deixam a Quinta da Boa Vista, no Rio” 

“Obrigado por nos deixarem vivos', diziam eles, na saída do parque. Após 

confusão no Maracanã, houve novo confronto na Quinta da Boa Vista.” 
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http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/apos-negociacao-

manifestantes-deixam-quinta-da-boa-vista-no-rio.html 

Youtube: vídeo “Polícia atua com truculência contra manifestação pacífica no 

Maracanã em 16/06/13.” 

https://www.youtube.com/watch?v=l2nFIZO3qjA 

Facebook: vídeo sobre a violência policial nas manifestações 

https://www.facebook.com/photo.php?v=297881930347743 

Facebook:  vídeo “Jovem sai as ruas com câmera em primeira pessoa para 

mostrar” a manifestação. 

https://www.facebook.com/photo.php?v=471624519596675 

 

17 de Junho 

Protestos explodem em diversas capitais brasileiras. Em São Paulo, a 

manifestação reúne 65 mil pessoas; repúdio à Rede Globo leva a hostilização da 

equipe de reportagem de Caco Barcellos, expulso da manifestação. Em Brasília, 

manifestantes ocupam no final do dia a cobertura do Congresso Nacional. No Rio 

de Janeiro, o movimento reúne 100 mil manifestantes. O final do protesto foi 

violento: um grupo depredou parcialmente a Assembléia Legislativa, inclusive 

acuando policiais. A equipe de jornalistas da Globonews, em transmissão ao vivo 

de horas, repete ad nauseam que os protestos são “contra o aumento da tarifa e a 

PEC-37”. 

 

Vídeo de PM atirando com munição letal nos manifestantes cariocas: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZhyJNOlb7TY 

Arnaldo Jabor se retrata no Jornal Nacional: “Os jovens despertaram porque 

ninguém aguenta mais ver a República paralisada por interesses partidários e 

privados”.  Alertando contra o perigo da violência e das reivindicações abstratas, 

clama por “uma política nova, se reiventando, mas com objetivos concretos, como 

por exemplo contra o projeto de emenda constitucional 37, o PEC-37”. 

http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-da-globo/v/arnaldo-jabor-fala-sobre-

novos-protestos-e-ressalta-forca-da-juventude/2640269/ 

Facebook: vídeo “Polícia Militar Senta em Apoio a Manifestação em São Paulo” 

https://www.facebook.com/photo.php?v=283328821812472 

Gabeira: “O protesto brasileiro” 
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http://gabeira.com.br/o-protesto-brasileiro/ 

Youtube: “Caco Barcellos (repórter da Globo) é expulso de Protesto em SP” 

https://www.youtube.com/watch?v=th7qWKZRRi8 

Facebook: vídeo com imagens dos protestos e com trecho da entrevista do 

Alckmin 

https://www.facebook.com/photo.php?v=780469541982625&set=vb.1000005875

98427&type=2&theater 

Yahoo Notícias: “São Paulo, 17 de junho de 2013: a farsa e o pacto” 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/blog-ultrapop/s%C3%A3o-paulo-17-junho-

2013-farsa-e-o-020235212.html 

Youtube: manifestação na Av. Rio Branco  

https://www.youtube.com/watch?v=xgp_pZ5Khn8 

Extra: vídeo “Policiais dão tiros de fuzil e pistola durante protestos no Centro do 

Rio de Janeiro” 

http://extra.globo.com/videos/t/noticias/v/policiais-dao-tiros-de-fuzil-e-pistola-

durante-protestos-no-centro-do-rio-de-janeiro/2640192/ 

Terra: “PMs se sentam com ativistas durante protesto e são aplaudidos em SP” 

 

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/,7d6bf684a715f310VgnVCM10000098c

ceb0aRCRD.html 

Youtube: vídeo “manifestação no Congresso Nacional” 

https://www.youtube.com/watch?v=0GrA27Dez7E 

Youtube: “vídeo mostrando um flagrante gravado por uma moça e o policial indo 

pra cima dela armado...” 

https://www.youtube.com/watch?v=YwkDcJnSgX0 

Facebook: depoimento de um manifestante sobre o despreparo da polícia na 

ocasião da invasão a ALERJ. 

https://www.facebook.com/renato.paquet/posts/475921729152811 

Facebook: depoimento sobre a manifestação no Rio. 

https://www.facebook.com/romulocollopy/posts/10152005013347627 

Pragmatismo Político: “Equipe da Globo é expulsa de manifestação em SP” 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/06/equipe-da-globo-e-expulsa-de-

manifestacao-em-sp.html 
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Estadão: “Marin admite que manifestações são 'preocupantes'” “Presidente da 

CBF criticou a violência dos protestos que tem tomado as ruas do Brasil” 

http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,marin-admite-que-manifestacoes-

sao-preocupantes,1043501,0.htm 

O Globo: “Protestos mobilizaram pelo menos 240 mil pessoas em 11 capitais” 

http://oglobo.globo.com/pais/protestos-mobilizaram-pelo-menos-240-mil-

pessoas-em-11-capitais-8716155 

O Globo: “Câmara autoriza entrada da PM e evita invasão do Congresso” 

http://oglobo.globo.com/pais/camara-autoriza-entrada-da-pm-se-prepara-para-

evitar-invasao-do-congresso-8722993 

O Globo: “FH vê erro em desqualificar protestos; Lula critica uso da polícia” 

“Lula elogia Haddad e diz que reivindicações não são coisa de polícia, mas sim de 

mesa de negociação” 

http://oglobo.globo.com/pais/fh-ve-erro-em-desqualificar-protestos-lula-critica-

uso-da-policia-8716761 

Le Monde: “Au Brésil, manifestations contre la vie chère à l'approche du 

Mondial” 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/06/17/manifestations-au-bresil-le-

gouvernement-menace-du-carton-rouge_3431786_3222.html 

Facebook: depoimento do jornalista sobre a cobertura da imprensa nas 

manifestações. 

https://www.facebook.com/bob.fernandes.3/posts/617929158226575 

Facebook: depoimento de Caetano Veloso sobre as manifestações. 

https://www.facebook.com/FalaCaetano/posts/389226147848490 

UOL: “Admirável povo novo” 

http://blogdojuca.uol.com.br/2013/06/admiravel-povo-novo/ 

Estadão: foto da manifestação na Av Rio Branco. 

http://estadaofotos.tumblr.com/image/53227984292 

Facebook: vídeo de policial eletrocutando uma mulher em via pública no protesto 

do Rio. 

https://www.facebook.com/photo.php?v=395195287255656&set=vb.1000029556

36013&type=2&theater 

Facebook: depoimento “A polícia civil está neste momento na minha casa...” 

https://www.facebook.com/pchiaretti/posts/10151956791388998 
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Carta Capital: “As manifestações em SP, RJ, BH e Brasília em 17 de junho. 

Acompanhe os eventos como eles ocorreram” 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/ao-vivo-as-manifestacoes-em-sp-rj-bh-

e-brasilia-em-17-de-junho-9855.html 

 

O Globo: “Exército está de prontidão com 7.500 homens no Rio” 

http://oglobo.globo.com/rio/exercito-esta-de-prontidao-com-7500-homens-no-rio-

8715816 

 

G1: “Governo de SP muda procedimentos para manifestações contra tarifas” “PM 

foi orientada a agir em caso de vandalismo e não usar bala de borracha. Governo 

quer acordo para que protestos não passem pela Avenida Paulista.” 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/governo-de-sp-muda-

procedimentos-para-manifestacoes-contra-tarifas.html 

 

O Globo: “Protesto por melhoria no transporte público fecha rodovia em Minas” 

http://oglobo.globo.com/pais/protesto-por-melhoria-no-transporte-publico-fecha-

rodovia-em-minas-8710076 

CBN: áudio de Arnaldo Jabor “Amigos, eu errei. É muito mais do que 20 

centavos” 

http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-

jabor/2013/06/17/AMIGOS-EU-ERREI-E-MUITO-MAIS-DO-QUE-20-

CENTAVOS.htm 

Folha de S. Paulo: “Balas de borracha 'não letais', sim, podem matar” 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1296235-balas-de-borracha-nao-

letais-sim-podem-matar.shtml 

O Esquema: “Todo mundo com uma câmera” 

http://www.oesquema.com.br/trabalhosujo/2013/06/17/todo-mundo-com-uma-

camera.htm 

Época: “Quanto valem 20 centavos?” “O que une os manifestantes de São Paulo é 

o movimento: o ato literal e simbólico de romper o imobilismo da cidade parada e 

andar” 

http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2013/06/quanto-

valem-20-centavos.html 
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Estadão: “Formação de quadrilha hoje em pinheiros” 

http://blogs.estadao.com.br/marcelo-rubens-paiva/formacao-de-quadrilha-hoje-

em-pinheiros/ 

Medium: “Brazil protests on social media and social networks.” “How brazilian 

activists are using social media do organize.” 

https://medium.com/i-m-h-o/fde49c15fbad 

Youtube: “Na tarde de domingo (16/06/2013) manifestantes que protestavam 

pacificamente contra o aumento das tarifas de ônibus em frente a estação de 

Metrô de São Cristovão foram duramente reprimidos pela PM com balas de 

borracha e gás lacrimogêneo. Em nenhum momento a polícia foi agredida.” 

http://www.youtube.com/watch?v=yEdpx1CJ9Fk 

Facebook- Anonymous Rio: alerta aos manifestantes  

https://www.facebook.com/anonymousrio/posts/560530430663976 

G1: Cobertura dos protestos no Rio 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/protestos/2013/cobertura/ 

 

18 de Junho 

Fernando Haddad inicia negociação com o MPL, admitindo pela primeira vez 

reduzir a tarifa. Seis cidades brasileiras anunciam redução no preço das passagens. 

O grupo hacker Anonymous Brasil divulga nas redes sociais o vídeo “As 5 

causas”, em que pretende “levantar causas sem bandeiras partidárias ou 

subjetividades”, causas “de cunho moral que são unanimemente aceitas.” São 

elas: “Não à PEC 37”; “Saída imediata de Renan Calheiros da presidência do 

Congresso Nacional”; “Imediata investigação e punição de irregularidades nas 

obras da Copa, pela Polícia Federal e Ministério Público Federal”; “Queremos 

uma lei que torne corrupção no Congresso crime hediondo”; “Fim do Foro 

privilegiado, pois ele é um ultraje ao Artigo 5 da nossa Constituição.” O vídeo 

rapidamente “viraliza”, e chega a 1 milhão 750 mil visualizações: 

https://www.youtube.com/watch?v=v5iSn76I2xs 

A “juventude do PSDB” divulga nota de repúdio às manifestações: 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/06/juventude-do-psdb-lanca-nota-

contra-manifestacoes-em-sp.html 

Ao longo do dia, a Rede Globo exibe entrevistas com Rodrigo Pimentel, ex 

coronel do Bope e consultor de segurança pública. No programa “Bom dia Rio”, 
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Pimentel diz que os policiais encurralados dentro da Assembléia, e no seu 

entorno, eram do 5º batalhão, isto é, policiais comuns, não preparados para aquele 

tipo de situação, e que o [batalhão de] “Choque estava aquartelado”: 

http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-rio/v/rodrigo-pimentel-comenta-os-

protestos-no-centro/2640323/ 

No “RJ TV”, comentando imagens em que policiais são vistos disparando seus 

fuzis contra os manifestantes, Pimentel afirma que “Fuzil deve ser utilizado em 

guerra, em operações policiais em comunidades e favelas. Não é uma arma para 

se utilizar em área urbana”: http://globotv.globo.com/rede-globo/rjtv-1a-

edicao/v/especialista-em-seguranca-publica-comenta-acao-de-policiais-durante-

manifestacao/2640971/ 

Capa do Globo: “A batalha da Alerj”. 

O Globo: “PM diz que Batalhão de Choque atuou para proteger policiais dentro 

da Alerj”. 

http://oglobo.globo.com/rio/pm-diz-que-batalhao-de-choque-atuou-para-proteger-

policiais-dentro-da-alerj-8733382 

Bhaz: “Quem disser que sabe o que está acontecendo está mentindo: um relato do 

megaprotesto de segunda”. 

http://www.bhaz.com.br/que-movimento-e-esse-um-relato-do-megaprotesto-em-

bh/ 

Youtube: vídeo “A Voz do Povo - Manifestação no Congresso Nacional” 

https://www.youtube.com/watch?v=jKC1gAoHM3o 

Revista Ponto doc: “Movimento Ensaio Livre: dentro e fora da rua.” 

“1- Rua e rede: eficiência da guerrilha pacífica” 

http://www.revistapontodoc.com/9u_eduardogbl1.htm 

“2- Afetos e devoções” 

http://www.revistapontodoc.com/9u_eduardogbl2.htm 

Revista Forum: MPL: “Não vamos permitir que parasitem a nossa pauta” 

http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/06/exlusivo-mpl-nao-vamos-permitir-

que-parasitem-na-nossa-pauta/ 

Brasil de fato: Os perigos da “pátria amada” 

http://www.brasildefato.com.br/node/13269 

The Economist: “Protests in Brazil. The streets erupt” 

http://www.economist.com/blogs/americasview/2013/06/protests-brazil-- 
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Facebook: descrição sobre a reunião do Conselho da Cidade 

https://www.facebook.com/sergio.storch/posts/10200961617218613 

O Globo: Protesto em Londres já reúne mais de mil brasileiros 

http://oglobo.globo.com/pais/protesto-em-londres-ja-reune-mais-de-mil-

brasileiros-8731132 

O Globo: “Manifestantes tentam invadir e apedrejam prefeitura de SP” 

http://oglobo.globo.com/pais/manifestantes-tentam-invadir-apedrejam-prefeitura-

de-sp-8732330 

O Globo: “Vice-governador do Rio lamenta violência nas manifestações” 

http://oglobo.globo.com/pais/vice-governador-do-rio-lamenta-violencia-nas-

manifestacoes-8734899 

O Globo: “Em resposta às manifestações, Câmara marca comissão geral sobre 

mobilidade urbana” 

http://oglobo.globo.com/pais/em-resposta-as-manifestacoes-camara-marca-

comissao-geral-sobre-mobilidade-urbana-8734938 

O Globo: “Protesto no Rio: Manifestação em São Gonçalo reúne 10 mil pessoas e 

fecha comércio” 

http://oglobo.globo.com/rio/protesto-no-rio-manifestacao-em-sao-goncalo-reune-

10-mil-pessoas-fecha-comercio-8734809 

Folha de S.Paulo: “Haddad pressiona senado por projeto que reduz tarifa de 

ônibus” 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297106-haddad-pressiona-

senado-por-projeto-que-reduz-tarifa-de-onibus.shtml 

Terra: “Globo e Veja viram alvo de manifestantes em novo ato em SP” 

“Repórteres da Globo foram cobrir a manifestação com microfones 

descaracterizados para evitar que fossem hostilizados” 

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/globo-e-veja-viram-alvo-de-

manifestantes-em-novo-ato-em-

sp,2ec2fe174395f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html 

O Globo: “Dilma vai a São Paulo e se reúne com Lula e presidente do PT para 

discutir protestos 

http://oglobo.globo.com/pais/dilma-vai-sao-paulo-se-reune-com-lula-presidente-

do-pt-para-discutir-protestos-8732109 

http://oglobo.globo.com/pais/manifestantes-tentam-invadir-apedrejam-prefeitura-de-sp-8732330
http://oglobo.globo.com/pais/manifestantes-tentam-invadir-apedrejam-prefeitura-de-sp-8732330
http://oglobo.globo.com/pais/vice-governador-do-rio-lamenta-violencia-nas-manifestacoes-8734899
http://oglobo.globo.com/pais/vice-governador-do-rio-lamenta-violencia-nas-manifestacoes-8734899
http://oglobo.globo.com/pais/em-resposta-as-manifestacoes-camara-marca-comissao-geral-sobre-mobilidade-urbana-8734938
http://oglobo.globo.com/pais/em-resposta-as-manifestacoes-camara-marca-comissao-geral-sobre-mobilidade-urbana-8734938
http://oglobo.globo.com/rio/protesto-no-rio-manifestacao-em-sao-goncalo-reune-10-mil-pessoas-fecha-comercio-8734809
http://oglobo.globo.com/rio/protesto-no-rio-manifestacao-em-sao-goncalo-reune-10-mil-pessoas-fecha-comercio-8734809
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297106-haddad-pressiona-senado-por-projeto-que-reduz-tarifa-de-onibus.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297106-haddad-pressiona-senado-por-projeto-que-reduz-tarifa-de-onibus.shtml
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/globo-e-veja-viram-alvo-de-manifestantes-em-novo-ato-em-sp,2ec2fe174395f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/globo-e-veja-viram-alvo-de-manifestantes-em-novo-ato-em-sp,2ec2fe174395f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/globo-e-veja-viram-alvo-de-manifestantes-em-novo-ato-em-sp,2ec2fe174395f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://oglobo.globo.com/pais/dilma-vai-sao-paulo-se-reune-com-lula-presidente-do-pt-para-discutir-protestos-8732109
http://oglobo.globo.com/pais/dilma-vai-sao-paulo-se-reune-com-lula-presidente-do-pt-para-discutir-protestos-8732109
DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 09124432/CA



221 

Folha de S. Paulo: “manifestantes mantem prefeito sitiado em banco há mais de 5 

horas no interior do CE” . 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297403-manifestantes-mantem-

prefeito-sitiado-em-banco-ha-mais-de-5-horas-no-interior-do-ce.shtml 

Vice: “A tomada da ALERJ” 

http://www.vice.com/pt_br/read/a-tomada-da-alerj 

Youtube: manifestação na ALERJ. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pap4N7G2rPM 

Folha de S. Paulo: “Cerca de 50 mil fecharam pontes em Florianópolis estima 

PM” 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297439-cerca-de-50-mil-

fecharam-pontes-em-florianopolis-estima-pm.shtml 

Não Salvo: “Os TOP 23 melhores cartazes das manifestações” 

http://www.naosalvo.com.br/os-top-23-melhores-cartazes-das-manifestacoes/ 

Passa Palavra: “Relato de um cárcere: 68 longas horas” 

http://passapalavra.info/2013/06/79431 

G1: vídeo “Mulher é atacada com spray de pimenta por um PM no Rio” 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/vc-no-g1-rj/noticia/2013/06/mulher-e-atacada-

com-spray-de-pimenta-por-um-pm-no-rio-assista.html 

The Washington Post: “Explaining Brazil’s protest movement with photos and 

tweets” 

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/06/18/explaining-

brazils-protest-movement-with-photos-and-tweets/ 

Youtube: “Manifestantes protestam cantando hino nacional no metrô” 

 https://www.youtube.com/watch?v=QyfvzI6V7NE 

Yahoo notícias: Estadão conteúdo- “Pelas redes sociais, 79 milhões falam de um 

só tema” 

https://br.noticias.yahoo.com/redes-sociais-79-milh%C3%B5es-falam-

s%C3%B3-tema-110100752.html 

Correio Braziliense: “Procuradores da República se mobilizam contra votação da 

PEC 37” 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-

economia/33,65,33,14/2013/06/18/interna_politica,372111/procuradores-da-

republica-se-mobilizam-contra-votacao-da-pec-37.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297403-manifestantes-mantem-prefeito-sitiado-em-banco-ha-mais-de-5-horas-no-interior-do-ce.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297403-manifestantes-mantem-prefeito-sitiado-em-banco-ha-mais-de-5-horas-no-interior-do-ce.shtml
http://www.vice.com/pt_br/read/a-tomada-da-alerj
https://www.youtube.com/watch?v=Pap4N7G2rPM
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297439-cerca-de-50-mil-fecharam-pontes-em-florianopolis-estima-pm.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1297439-cerca-de-50-mil-fecharam-pontes-em-florianopolis-estima-pm.shtml
http://www.naosalvo.com.br/os-top-23-melhores-cartazes-das-manifestacoes/
http://passapalavra.info/2013/06/79431
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/vc-no-g1-rj/noticia/2013/06/mulher-e-atacada-com-spray-de-pimenta-por-um-pm-no-rio-assista.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/vc-no-g1-rj/noticia/2013/06/mulher-e-atacada-com-spray-de-pimenta-por-um-pm-no-rio-assista.html
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/06/18/explaining-brazils-protest-movement-with-photos-and-tweets/
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/06/18/explaining-brazils-protest-movement-with-photos-and-tweets/
https://www.youtube.com/watch?v=QyfvzI6V7NE
https://br.noticias.yahoo.com/redes-sociais-79-milh%C3%B5es-falam-s%C3%B3-tema-110100752.html
https://br.noticias.yahoo.com/redes-sociais-79-milh%C3%B5es-falam-s%C3%B3-tema-110100752.html
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2013/06/18/interna_politica,372111/procuradores-da-republica-se-mobilizam-contra-votacao-da-pec-37.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2013/06/18/interna_politica,372111/procuradores-da-republica-se-mobilizam-contra-votacao-da-pec-37.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica-brasil-economia/33,65,33,14/2013/06/18/interna_politica,372111/procuradores-da-republica-se-mobilizam-contra-votacao-da-pec-37.shtml
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Liberation: “Le Brésil se prépare à de nouvelles manifestations” 

http://www.liberation.fr/monde/2013/06/18/des-milliers-de-bresiliens-dans-la-

rue_911760 

The Huffington Post United Kingdom: “We Need to Talk About Brazil” 

http://www.huffingtonpost.co.uk/rita-lobo/brazil-protests_b_3453851.html 

The New York Times: “Protests Expand in Brazil, Fueled by Video of Police 

Brutality” 

 

http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/06/18/protests-expand-in-brazil-fueled-by-

video-of-police-brutality/?ref=americas 

Youtube: vídeo mostra imagens de protesto em SP. 

https://www.youtube.com/watch?v=LZuvwDgzj_M 

G1: “Estudantes chegam ao Centro do Rio para remover marcas de protesto” 

“Grupo critica atuação de minoria que cometeu atos de vandalismo. Manifestação 

reuniu cerca de 100 mil pessoas nas ruas da região.” 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/estudantes-chegam-ao-centro-

do-rio-para-remover-marcas-de-protesto.html 

Youtube: Vídeo com a presidente Dilma Rousseff falando sobre as manifestações 

ocorridas em várias cidades brasileiras. 

https://www.youtube.com/watch?v=xd92XE_4sgg&feature=youtu.be 

O Globo: “Paes chama manifestantes para negociar” 

http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/posts/2013/06/18/paes-chama-

manifestantes-para-negociar-500430.asp 

Youtube: “Vídeo mostrando a manifestação contra o aumento” 

https://www.youtube.com/watch?v=mTGC1182-tU 

 

G1: “Cenário de destruição dificulta a retomada da rotina no Centro do Rio” 

“Clientes de salão saíram com unha por fazer e cabelo molhado. Comerciante 

acredita que não conseguirá reabrir essa semana.” 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/cenario-de-destruicao-

dificulta-retomada-da-rotina-no-centro-do-rio.html 

 

ESPN: “Explicações? Menosprezaram a história de luta do brasileiro”  

http://www.liberation.fr/monde/2013/06/18/des-milliers-de-bresiliens-dans-la-rue_911760
http://www.liberation.fr/monde/2013/06/18/des-milliers-de-bresiliens-dans-la-rue_911760
http://www.huffingtonpost.co.uk/rita-lobo/brazil-protests_b_3453851.html
http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/06/18/protests-expand-in-brazil-fueled-by-video-of-police-brutality/?ref=americas
http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/06/18/protests-expand-in-brazil-fueled-by-video-of-police-brutality/?ref=americas
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/estudantes-chegam-ao-centro-do-rio-para-remover-marcas-de-protesto.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/estudantes-chegam-ao-centro-do-rio-para-remover-marcas-de-protesto.html
https://www.youtube.com/watch?v=xd92XE_4sgg&feature=youtu.be
http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/posts/2013/06/18/paes-chama-manifestantes-para-negociar-500430.asp
http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/posts/2013/06/18/paes-chama-manifestantes-para-negociar-500430.asp
https://www.youtube.com/watch?v=mTGC1182-tU
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/cenario-de-destruicao-dificulta-retomada-da-rotina-no-centro-do-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/cenario-de-destruicao-dificulta-retomada-da-rotina-no-centro-do-rio.html
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http://espn.uol.com.br/post/337028_explicacoes-menosprezaram-a-historia-de-

luta-do-brasileiro 

Luiz Werneck Vianna (no Estadão): “O movimento da hora presente” 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,o-movimento-da-hora-

presente,1043763,0.htm 

 

19 de Junho 

Facebook: depoimento de Marcus Faustini sobre as manifestações 

https://www.facebook.com/marcus.faustini.1/posts/10152575365642588 

Folha de S. Paulo: “A Passeata”. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2013/06/1297427-a-

passeata.shtml 

Carta Capital: “O dilema dos Williams” 

“Apoio tardio a manifestações, inaugurado com mea culpa patético de Arnaldo 

Jabor, não convence sobre paixão repentina de Bonner e Waack pelas massas” 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/leandro-fortes/o-dilema-dos-williams-

3311.html 

The Real News: video “Hundreds of Thousands of Brazilians Protest Country's 

Harsh Inequities” 

http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Ite

mid=74&jumival=10332 

Carta Maior: Boaventura de Sousa Santos “O preço do progresso” 

http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/O-preco-do-progresso/28736 

O Esquema: “Seis Notas Rápidas sobre os Protestos” 

http://www.oesquema.com.br/conector/2013/06/19/seis-notas-rapidas-sobre-os-

protestos.htm 

Estadão: vídeo “Membros do Passe Livre comemoram revogação do aumento” 

http://tv.estadao.com.br/videos,MEMBROS-DO-PASSE-LIVRE-

COMEMORAM-REVOGACAO-DO-AUMENTO,204325,250,0.htm 

O Globo: “Rio e SP anunciam redução nas tarifas dos transportes 

http://oglobo.globo.com/pais/rio-sp-anunciam-reducao-nas-tarifas-dos-

transportes-8745978 

O Cafezinho: “Levantes conseguem primeiras vitórias” 

http://www.ocafezinho.com/2013/06/19/levantes-conseguem-primeiras-vitorias/ 

http://espn.uol.com.br/post/337028_explicacoes-menosprezaram-a-historia-de-luta-do-brasileiro
http://espn.uol.com.br/post/337028_explicacoes-menosprezaram-a-historia-de-luta-do-brasileiro
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,o-movimento-da-hora-presente,1043763,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,o-movimento-da-hora-presente,1043763,0.htm
https://www.facebook.com/marcus.faustini.1/posts/10152575365642588
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2013/06/1297427-a-passeata.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2013/06/1297427-a-passeata.shtml
http://www.cartacapital.com.br/blogs/leandro-fortes/o-dilema-dos-williams-3311.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/leandro-fortes/o-dilema-dos-williams-3311.html
http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=10332
http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=10332
http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/O-preco-do-progresso/28736
http://www.oesquema.com.br/conector/2013/06/19/seis-notas-rapidas-sobre-os-protestos.htm
http://www.oesquema.com.br/conector/2013/06/19/seis-notas-rapidas-sobre-os-protestos.htm
http://tv.estadao.com.br/videos,MEMBROS-DO-PASSE-LIVRE-COMEMORAM-REVOGACAO-DO-AUMENTO,204325,250,0.htm
http://tv.estadao.com.br/videos,MEMBROS-DO-PASSE-LIVRE-COMEMORAM-REVOGACAO-DO-AUMENTO,204325,250,0.htm
http://oglobo.globo.com/pais/rio-sp-anunciam-reducao-nas-tarifas-dos-transportes-8745978
http://oglobo.globo.com/pais/rio-sp-anunciam-reducao-nas-tarifas-dos-transportes-8745978
http://www.ocafezinho.com/2013/06/19/levantes-conseguem-primeiras-vitorias/
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Rede Nossa São Paulo: “Datafolha: 70% dos paulistanos se interessam por 

manifestações e 18% na Copa das Confederações" - Folha de S.Paulo 

“Opinião a favor dos protestos também registrou forte crescimento nos últimos 

cinco dias” 

http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/46528 

Opinião & Notícia: “A nebulosa margem de lucro das empresas de ônibus”. “Se 

as empresas não conseguem garantir lucro sem receber verba do orçamento 

municipal, o modelo de execução do serviço público precisa ser revisto” 

http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/a-nebulosa-margem-de-lucro-das-empresas-

de-onibus/ 

R7: “Com ataque à sede da prefeitura, São Paulo vive dia mais violento de onda 

de manifestações” 

“Sexto ato contra aumento da tarifa de ônibus reuniu cerca de 50 mil pessoas 

nesta terça-feira” 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/com-ataque-a-sede-da-prefeitura-sao-paulo-vive-

dia-mais-violento-de-onda-de-manifestacoes-19062013 

R7: “Ao menos 61 pessoas são detidas após saques e vandalismo no centro de SP” 

“Sexto protesto foi o mais violento até agora com ataque à sede da prefeitura da 

capital” 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/ao-menos-61-pessoas-saonbspdetidasnbspapos-

saques-e-vandalismo-no-centro-de-sp-19062013 

Rede Universitária Nômade: “O que é, é o que não pode ser, que não é”. 

http://uninomade.net/tenda/o-que-e-e-o-que-nao-pode-ser-que-nao-e/ 

Rede Brasil Atual: “Exclusivo: Marilena Chauí pede que Haddad quebre cartel de 

empresários de ônibus”. 

http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/06/e-preciso-quebrar-o-

oligopolio-dos-empresarios-de-onibus-em-sp-diz-marilena-chaui-8389.html 

Facebook: depoimento de uma mulher indignada com a violência policial nas 

manifestações de São Paulo e resposta de Alckmin. 

https://www.facebook.com/vivi.whiteman/posts/669998886349636 

ESPN: “The Selecao no longer enough to mask Brazil's issues” 

http://espnfc.com/blog/_/name/futebolbrasil/id/139?cc=3888 

http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/46528
http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/a-nebulosa-margem-de-lucro-das-empresas-de-onibus/
http://opiniaoenoticia.com.br/brasil/a-nebulosa-margem-de-lucro-das-empresas-de-onibus/
http://noticias.r7.com/sao-paulo/com-ataque-a-sede-da-prefeitura-sao-paulo-vive-dia-mais-violento-de-onda-de-manifestacoes-19062013
http://noticias.r7.com/sao-paulo/com-ataque-a-sede-da-prefeitura-sao-paulo-vive-dia-mais-violento-de-onda-de-manifestacoes-19062013
http://noticias.r7.com/sao-paulo/ao-menos-61-pessoas-saonbspdetidasnbspapos-saques-e-vandalismo-no-centro-de-sp-19062013
http://noticias.r7.com/sao-paulo/ao-menos-61-pessoas-saonbspdetidasnbspapos-saques-e-vandalismo-no-centro-de-sp-19062013
http://uninomade.net/tenda/o-que-e-e-o-que-nao-pode-ser-que-nao-e/
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/06/e-preciso-quebrar-o-oligopolio-dos-empresarios-de-onibus-em-sp-diz-marilena-chaui-8389.html
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/06/e-preciso-quebrar-o-oligopolio-dos-empresarios-de-onibus-em-sp-diz-marilena-chaui-8389.html
https://www.facebook.com/vivi.whiteman/posts/669998886349636
http://espnfc.com/blog/_/name/futebolbrasil/id/139?cc=3888
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O Globo: “PM admite que policial se excedeu em ataque com spray de pimenta” 

“Mulher foi agredida enquanto passava pela Praça Quinze na noite da 

manifestação que reuniu 100 mil”. 

http://oglobo.globo.com/rio/pm-admite-que-policial-se-excedeu-em-ataque-com-

spray-de-pimenta-8741260 

Estadão: “Haddad e Alckmin anunciam redução de tarifas do transporte público 

em SP” 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,haddad-e-alckmin-anunciam-

reducao-de-tarifas-do-transporte-publico-em-sp,1044416,0.htm 

UOL: “Repórter do UOL apanha da polícia e relata armadilha contra 

manifestantes” 

http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/19/reporter-do-uol-

apanha-da-policia-e-relata-armadilha-contra-manifestantes.htm 

Youtube: “Um policial foi obrigado a entregar a arma e foi retirado do trabalho 

depois de se recusar a cumprir a determinação de um comandante”. 

https://www.youtube.com/watch?v=AtLFhhMW5k4&sns=fb 

Carta Capital: “Protestar contra tudo é o mesmo que protestar contra nada”. 

http://socialistamorena.cartacapital.com.br/protestar-contra-tudo-e-o-mesmo-que-

protestar-contra-nada/ 

Blog Marrapá: “Manifestantes invadem sede do governo Roseana Sarney”. 

http://www.marrapa.com/manifestantes-invadem-sede-do-governo-roseana-

sarney/ 

O Globo: “Rapaz que iniciou depredação à prefeitura de SP chora e polícia pede 

prisão; Justiça nega” 

http://oglobo.globo.com/pais/rapaz-que-iniciou-depredacao-prefeitura-de-sp-

chora-policia-pede-prisao-justica-nega-8742412 

G1: “Centro de Macapá vira zona de guerra entre manifestantes e polícia” 

http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2013/06/centro-de-macapa-vira-zona-de-

guerra-entre-manifestantes-e-policia.html 

Brasil de Fato: “O relato dos presos nos protestos” 

http://www.brasildefato.com.br/node/13287 

O Esquema: “#meus20centavos: a política de todo santo dia” 

http://oesquema.com.br/bateestaca/2013/06/19/mues20centavos-a-politica-de-

todo-santo-

http://oglobo.globo.com/rio/pm-admite-que-policial-se-excedeu-em-ataque-com-spray-de-pimenta-8741260
http://oglobo.globo.com/rio/pm-admite-que-policial-se-excedeu-em-ataque-com-spray-de-pimenta-8741260
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,haddad-e-alckmin-anunciam-reducao-de-tarifas-do-transporte-publico-em-sp,1044416,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,haddad-e-alckmin-anunciam-reducao-de-tarifas-do-transporte-publico-em-sp,1044416,0.htm
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/19/reporter-do-uol-apanha-da-policia-e-relata-armadilha-contra-manifestantes.htm
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2013/06/19/reporter-do-uol-apanha-da-policia-e-relata-armadilha-contra-manifestantes.htm
https://www.youtube.com/watch?v=AtLFhhMW5k4&sns=fb
http://socialistamorena.cartacapital.com.br/protestar-contra-tudo-e-o-mesmo-que-protestar-contra-nada/
http://socialistamorena.cartacapital.com.br/protestar-contra-tudo-e-o-mesmo-que-protestar-contra-nada/
http://www.marrapa.com/manifestantes-invadem-sede-do-governo-roseana-sarney/
http://www.marrapa.com/manifestantes-invadem-sede-do-governo-roseana-sarney/
http://oglobo.globo.com/pais/rapaz-que-iniciou-depredacao-prefeitura-de-sp-chora-policia-pede-prisao-justica-nega-8742412
http://oglobo.globo.com/pais/rapaz-que-iniciou-depredacao-prefeitura-de-sp-chora-policia-pede-prisao-justica-nega-8742412
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2013/06/centro-de-macapa-vira-zona-de-guerra-entre-manifestantes-e-policia.html
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2013/06/centro-de-macapa-vira-zona-de-guerra-entre-manifestantes-e-policia.html
http://www.brasildefato.com.br/node/13287
http://oesquema.com.br/bateestaca/2013/06/19/mues20centavos-a-politica-de-todo-santo-dia/?fb_action_ids=10151536496454531&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151536496454531%22%3A541032499268019%7D&action_type_map=%7B%2210151536496454531%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://oesquema.com.br/bateestaca/2013/06/19/mues20centavos-a-politica-de-todo-santo-dia/?fb_action_ids=10151536496454531&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151536496454531%22%3A541032499268019%7D&action_type_map=%7B%2210151536496454531%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
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dia/?fb_action_ids=10151536496454531&fb_action_types=og.likes&fb_source=

other_multiline&action_object_map=%7B%2210151536496454531%22%3A541

032499268019%7D&action_type_map=%7B%2210151536496454531%22%3A

%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D 

Facebook: depoimento “Breve balanço dos acontecimentos dos últimos dias” 

https://www.facebook.com/eduardo.sterzi/posts/338715486256866 

Tarifa Zero: “Um imenso cordão” 

http://tarifazero.org/2013/06/19/um-imenso-cordao/ 

 

20 de Junho 

Aumento de 20 centavos é revogado em São Paulo, mas população volta às ruas. 

Os protestos se alastram pelo país; uma onda massiva de mobilização varre 

dezenas de cidades, com diversos registros de episódios de violência. Há também 

confrontos entre grupos de manifestantes, com relatos de agressões a militantes do 

PSOL, PSTU, PCB e PT. Acusando o fascismo subjacente a tais agressões, o 

MPL anuncia oficialmente sua saída dos protestos: 

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/,1586fb147546f310VgnVCM3000009ac

ceb0aRCRD.html 

No Rio, o maior de todos os protestos reúne cerca de 300 mil manifestantes 

(segundo as estimativas oficiais) em marcha na avenida Presidente Vargas até o 

prédio da Prefeitura. Pacífico no início, o protesto haveria de se transformar numa 

noite de terror. A polícia militar carioca lançou bombas de gás e de efeito moral 

muito além da linha de confronto, atingindo a imensa maioria de manifestantes 

pacíficos, que então se puseram a correr de volta pela Presidente Vargas, apenas 

para descobrir que não tinham saída, pois as transversais e as saídas de metrô 

estavam fechadas. Um cerco, literalmente: pessoas foram perseguidas e 

brutalizadas por batalhões de policiais pelas ruas do Centro, Lapa, Glória e 

Laranjeiras. Estudantes ficaram presos dentro da Faculdade Nacional de Direito; 

pelas redes sociais, pedem auxílio à OAB. 

Resumo do protesto, com diversos relatos de que a PM “cercou” os manifestantes: 

http://www.youtube.com/watch?v=A87MctF-f-M 

Na “cronologia dos eventos” disponível no site do jornal O Globo, lê-se: 

“Manifestantes radicais venceram a maioria pacifista e deram o tom dos protestos 

em série nesta quinta-feira, reunindo 1 milhão de pessoas. Indiferentes à redução 

http://oesquema.com.br/bateestaca/2013/06/19/mues20centavos-a-politica-de-todo-santo-dia/?fb_action_ids=10151536496454531&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151536496454531%22%3A541032499268019%7D&action_type_map=%7B%2210151536496454531%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://oesquema.com.br/bateestaca/2013/06/19/mues20centavos-a-politica-de-todo-santo-dia/?fb_action_ids=10151536496454531&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151536496454531%22%3A541032499268019%7D&action_type_map=%7B%2210151536496454531%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://oesquema.com.br/bateestaca/2013/06/19/mues20centavos-a-politica-de-todo-santo-dia/?fb_action_ids=10151536496454531&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151536496454531%22%3A541032499268019%7D&action_type_map=%7B%2210151536496454531%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://oesquema.com.br/bateestaca/2013/06/19/mues20centavos-a-politica-de-todo-santo-dia/?fb_action_ids=10151536496454531&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151536496454531%22%3A541032499268019%7D&action_type_map=%7B%2210151536496454531%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
https://www.facebook.com/eduardo.sterzi/posts/338715486256866
http://tarifazero.org/2013/06/19/um-imenso-cordao/
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/,1586fb147546f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/,1586fb147546f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://www.youtube.com/watch?v=A87MctF-f-M
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dos preços das passagens de ônibus em capitais como Rio e São Paulo, grupos 

sectários entraram em confronto com a Polícia Militar em pelo menos dez cidades 

brasileiras, ofuscando as pessoas que pretendiam se manifestar em paz. As 

lideranças das marchas foram incapazes de conter os confrontos”:  

http://oglobo.globo.com/infograficos/cronologia-protestos-onibus/ 

Na mesma noite, começa o “Ocupa Cabral”: grupo de aproximadamente 30 

pessoas monta acampamento em frente à casa do governador. 

O Globo: “Cronologia: O Brasil nas ruas” 

http://oglobo.globo.com/infograficos/cronologia-protestos-onibus/ 

I Hate Flash: fotos das manifestações “MUITO MAIS QUE 20 CENTAVOS, 

ATO NACIONAL | RJ” 

http://ihateflash.net/set/muito-mais-que-20-centavos-ato-nacional-rj 

The New York Times: “The Signs of the Brazilian Protests” “A look at the variety 

of slogans employed by protesters in Brazil. Roll over the signs with yellow dots 

below for translations”: 

http://www.nytimes.com/interactive/2013/06/21/world/americas/brazil-protest-

signs.html?hp&_r=1&&gwh=1BFCEAC94732800CCFCA3BDCFBD0A9E7&g

wt=regi 

LABIC: “O termo Dilma nas redes sociais: o fim da bipolaridade política e o 

desejo de radicalizar mudanças.” 

http://www.labic.net/cartografia-das-controversias/dilma-no-twitter-ou-como-a-

bipolaridade-politica-acabou/ 

Jusbrasil: Partido Militar Brasileiro “Página 29- TER- GO” 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/55758312/tre-go-20-06-2013-pg-29 

Brasil de Fato: “Folha de S.Paulo faz pesquisa que pergunta qual forma de 

governo preferida: democracia, ditadura ou tanto faz” 

http://www.brasildefato.com.br/node/13304#.UcPBpyZNWB5.facebook 

The New York times: “Sweeping Protests in Brazil Pull In an Array of 

Grievances” 

http://www.nytimes.com/2013/06/21/world/americas/brazil-

protests.html?ref=world&_r=1& 

O Globo: “Militantes do PT são hostilizados e abandonam passeata em SP” 

http://oglobo.globo.com/pais/militantes-do-pt-sao-hostilizados-abandonam-

passeata-em-sp-8757103 

http://oglobo.globo.com/infograficos/cronologia-protestos-onibus/
http://oglobo.globo.com/infograficos/cronologia-protestos-onibus/
http://ihateflash.net/set/muito-mais-que-20-centavos-ato-nacional-rj
http://www.nytimes.com/interactive/2013/06/21/world/americas/brazil-protest-signs.html?hp&_r=1&&gwh=1BFCEAC94732800CCFCA3BDCFBD0A9E7&gwt=regi
http://www.nytimes.com/interactive/2013/06/21/world/americas/brazil-protest-signs.html?hp&_r=1&&gwh=1BFCEAC94732800CCFCA3BDCFBD0A9E7&gwt=regi
http://www.nytimes.com/interactive/2013/06/21/world/americas/brazil-protest-signs.html?hp&_r=1&&gwh=1BFCEAC94732800CCFCA3BDCFBD0A9E7&gwt=regi
http://www.labic.net/cartografia-das-controversias/dilma-no-twitter-ou-como-a-bipolaridade-politica-acabou/
http://www.labic.net/cartografia-das-controversias/dilma-no-twitter-ou-como-a-bipolaridade-politica-acabou/
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/55758312/tre-go-20-06-2013-pg-29
http://www.brasildefato.com.br/node/13304#.UcPBpyZNWB5.facebook
http://www.nytimes.com/2013/06/21/world/americas/brazil-protests.html?ref=world&_r=1&
http://www.nytimes.com/2013/06/21/world/americas/brazil-protests.html?ref=world&_r=1&
http://oglobo.globo.com/pais/militantes-do-pt-sao-hostilizados-abandonam-passeata-em-sp-8757103
http://oglobo.globo.com/pais/militantes-do-pt-sao-hostilizados-abandonam-passeata-em-sp-8757103
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O Dia: “Cabral alerta para possibilidade de atentados de facção criminosa em 

passeata”. 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-06-20/cabral-alerta-para-

possibilidade-de-atentados-de-faccao-criminosa-em-passeata.html 

Facebook: depoimento de Jean Wyllys sobre as manifestações. 

https://www.facebook.com/jean.wyllys/posts/540162899365055 

Youtube: imagens de manifestantes refugiados no IFCS. 

https://www.facebook.com/photo.php?v=610004079024558 

Youtube: “Flagras da Covardia da Polícia Carioca (20/06/13)” 

https://www.youtube.com/watch?v=S0UhwO3gu3M 

UOL: “Bope e Choque fazem "limpeza" no centro do Rio, e PM pede que 

população evite as ruas” 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/20/bope-e-choque-

fazem-limpeza-no-centro-do-rio-e-pm-pede-que-populacao-evite-as-ruas.htm 

Folha de S. Paulo: “PM e manifestantes voltam a entrar em confronto no Rio; loja 

é saqueada”. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1298700-pm-e-manifestantes-

voltam-a-entrar-em-confronto-no-rio-loja-e-saqueada.shtml 

Aljazeera: “Brazil's perfect storm of discontent”  “The protests roiling South 

America's biggest country are a reaction to an insensitive, unresponsive 

government.” 

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/06/201361973028606352.html 

UOL: “MPL ataca 'pauta conservadora' em protestos e se diz 'a favor' de partidos 

em ato” 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/20/mpl-ataca-pauta-

conservadora-em-protestos-e-aceita-partidos-em-ato.htm 

Terra: “Militantes do PT divulgam ato de apoio a Dilma para esta 5ª” 

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/militantes-do-pt-divulgam-ato-de-apoio-

a-dilma-para-esta-5,6b1fd821e406f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html 

O Globo: “Palácio Guanabara e passarela do metrô no Centro recebem proteção” 

http://oglobo.globo.com/rio/palacio-guanabara-passarela-do-metro-no-centro-

recebem-protecao-8749370 

Folha de S. Paulo: “Manifestantes são atropelados e um morre em protesto em 

Ribeirão Preto” 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-06-20/cabral-alerta-para-possibilidade-de-atentados-de-faccao-criminosa-em-passeata.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-06-20/cabral-alerta-para-possibilidade-de-atentados-de-faccao-criminosa-em-passeata.html
https://www.facebook.com/jean.wyllys/posts/540162899365055
https://www.facebook.com/photo.php?v=610004079024558
https://www.youtube.com/watch?v=S0UhwO3gu3M
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/20/bope-e-choque-fazem-limpeza-no-centro-do-rio-e-pm-pede-que-populacao-evite-as-ruas.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/20/bope-e-choque-fazem-limpeza-no-centro-do-rio-e-pm-pede-que-populacao-evite-as-ruas.htm
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1298700-pm-e-manifestantes-voltam-a-entrar-em-confronto-no-rio-loja-e-saqueada.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1298700-pm-e-manifestantes-voltam-a-entrar-em-confronto-no-rio-loja-e-saqueada.shtml
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/06/201361973028606352.html
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/20/mpl-ataca-pauta-conservadora-em-protestos-e-aceita-partidos-em-ato.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/20/mpl-ataca-pauta-conservadora-em-protestos-e-aceita-partidos-em-ato.htm
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/militantes-do-pt-divulgam-ato-de-apoio-a-dilma-para-esta-5,6b1fd821e406f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/militantes-do-pt-divulgam-ato-de-apoio-a-dilma-para-esta-5,6b1fd821e406f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://oglobo.globo.com/rio/palacio-guanabara-passarela-do-metro-no-centro-recebem-protecao-8749370
http://oglobo.globo.com/rio/palacio-guanabara-passarela-do-metro-no-centro-recebem-protecao-8749370
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http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2013/06/1298410-

manifestantes-sao-atropelados-e-um-morre-em-protesto-em-ribeirao-preto.shtml 

Estadão: “Protestos reúnem mais de 1 milhão nas ruas pelo País; grupo invade e 

depreda o Itamaraty; em Ribeirão, um morre atropelado” 

http://blogs.estadao.com.br/estadao-urgente/protestos-ocorrem-em-75-cidades-e-

terao-seguranca-reforcada/ 

Terra: “Globo deixa de exibir novelas para mostrar protestos pelo País” 

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/globo-deixa-de-exibir-novelas-para-

mostrar-protestos-pelo-

pais,ffc24201aea5f310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html 

Jornalismo B Notícias: “Cobertura dos protestos pelo Brasil – 20/6” 

http://jornalismobnoticias.wordpress.com/2013/06/20/cobertura-dos-protestos-

pelo-brasil-206/ 

O Globo: “Polícia caça manifestantes no Rio em meio a saques e vandalismo após 

passeata”. 

http://oglobo.globo.com/pais/policia-caca-manifestantes-no-rio-em-meio-saques-

vandalismo-apos-passeata-8756049 

Facebook: descrição sobre o que aconteceu na manifestação do dia 20 de junho no 

Rio de Janeiro. 

https://www.facebook.com/marcelo.chevitarese/posts/677144718979086 

Estadão: “Protestos em Salvador têm confronto e depredação” 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,protestos-em-salvador-tem-confronto-e-

depredacao,1044892,0.htm 

Facebook: depoimento 

https://www.facebook.com/moana.mayallvargenscontinentino/posts/10151532930

264958 

Youtube: “Terror na Praça Paris, Glória, Rio de Janeiro - Brasil 20.06.2013” 

https://www.youtube.com/watch?v=MNnOaD37lt4 

https://www.youtube.com/watch?v=ggZyim5zBQ4&feature=youtu.be&a 

Facebook: depoimento sobre a violência policial. 

https://www.facebook.com/lia.rocha.73/posts/303134213157189 

Facebook: depoimento sobre a polícia. 

https://www.facebook.com/gabriel.defariapulitini/posts/589423514436029 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2013/06/1298410-manifestantes-sao-atropelados-e-um-morre-em-protesto-em-ribeirao-preto.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ribeiraopreto/2013/06/1298410-manifestantes-sao-atropelados-e-um-morre-em-protesto-em-ribeirao-preto.shtml
http://blogs.estadao.com.br/estadao-urgente/protestos-ocorrem-em-75-cidades-e-terao-seguranca-reforcada/
http://blogs.estadao.com.br/estadao-urgente/protestos-ocorrem-em-75-cidades-e-terao-seguranca-reforcada/
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/globo-deixa-de-exibir-novelas-para-mostrar-protestos-pelo-pais,ffc24201aea5f310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/globo-deixa-de-exibir-novelas-para-mostrar-protestos-pelo-pais,ffc24201aea5f310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/globo-deixa-de-exibir-novelas-para-mostrar-protestos-pelo-pais,ffc24201aea5f310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://jornalismobnoticias.wordpress.com/2013/06/20/cobertura-dos-protestos-pelo-brasil-206/
http://jornalismobnoticias.wordpress.com/2013/06/20/cobertura-dos-protestos-pelo-brasil-206/
http://oglobo.globo.com/pais/policia-caca-manifestantes-no-rio-em-meio-saques-vandalismo-apos-passeata-8756049
http://oglobo.globo.com/pais/policia-caca-manifestantes-no-rio-em-meio-saques-vandalismo-apos-passeata-8756049
https://www.facebook.com/marcelo.chevitarese/posts/677144718979086
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,protestos-em-salvador-tem-confronto-e-depredacao,1044892,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,protestos-em-salvador-tem-confronto-e-depredacao,1044892,0.htm
https://www.facebook.com/moana.mayallvargenscontinentino/posts/10151532930264958
https://www.facebook.com/moana.mayallvargenscontinentino/posts/10151532930264958
https://www.youtube.com/watch?v=MNnOaD37lt4
https://www.youtube.com/watch?v=ggZyim5zBQ4&feature=youtu.be&a
https://www.facebook.com/lia.rocha.73/posts/303134213157189
https://www.facebook.com/gabriel.defariapulitini/posts/589423514436029
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Facebook: depoimento “Hoje foi 1 de abril de 1964? Pareceu, pois estava na 

manifestação pacífica , tranquila em direção a prefeitura do Rio e de repente 

várias bombas de gás lacrimogênio foram jogadas em direção a multidão...” 

https://www.facebook.com/geobritto/posts/492457034167866 

Facebook: depoimento “Inacreditável noite de violência na Cinelândia e na 

Lapa...” 

https://www.facebook.com/consuelo.lins.1/posts/557847507594268 

https://www.facebook.com/photo.php?v=398154340297230 

Terra: “RJ: atingido na testa, repórter grava mensagem ensanguentado”. 

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-atingido-na-testa-reporter-grava-

mensagem-

ensanguentado,2a654d33fb36f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html 

Facebook: vídeo de confronto da polícia com os manifestantes na Av. Presidente 

Vargas. 

https://www.facebook.com/photo.php?v=212211325594653 

Terra: “SP: MPL deixa ato e diz que direita quer dar 'ares fascistas' a protestos” 

“Em nota, Movimento Passe Livre criticou hostilidade a militantes de partidos e 

rejeitou oportunismo” 

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/,1586fb147546f310VgnVCM3000009ac

ceb0aRCRD.html 

The New York Times: “Social Awakening in Brazil” 

http://www.nytimes.com/2013/06/21/opinion/social-awakening-in-

brazil.html?ref=global-home&_r=3& 

Youtube: “Protesto Rio de Janeiro 20.06.13 - Caveirão atira em protestantes 

ajoelhados”. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d9dbzVbGbsc 

 

21 de Junho 

Em pronunciamento em cadeia nacional, Dilma Rousseff anuncia um pacto pela 

melhoria dos serviços públicos, baseado em três ações principais: a elaboração do 

Plano Nacional de Mobilidade Urbana, o uso de cem por cento dos royalties do 

petróleo para a educação, e o projeto de importar milhares de médicos do exterior 

para ampliar o atendimento do SUS. 

 

https://www.facebook.com/geobritto/posts/492457034167866
https://www.facebook.com/consuelo.lins.1/posts/557847507594268
https://www.facebook.com/photo.php?v=398154340297230
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-atingido-na-testa-reporter-grava-mensagem-ensanguentado,2a654d33fb36f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-atingido-na-testa-reporter-grava-mensagem-ensanguentado,2a654d33fb36f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-atingido-na-testa-reporter-grava-mensagem-ensanguentado,2a654d33fb36f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html
https://www.facebook.com/photo.php?v=212211325594653
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/,1586fb147546f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/,1586fb147546f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
http://www.nytimes.com/2013/06/21/opinion/social-awakening-in-brazil.html?ref=global-home&_r=3&
http://www.nytimes.com/2013/06/21/opinion/social-awakening-in-brazil.html?ref=global-home&_r=3&
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d9dbzVbGbsc
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No Rio, noite de protestos e violência na região metropolitana do Rio. A rodovia 

Presidente Dutra é fechada, e 40 mil manifestantes saem às ruas em Duque de 

Caxias. No confronto, um policial do Bope é morto. 

Capa do Globo: “Sem Controle” (em letras garrafais).  Subtítulo: “Em noite de 

novos conflitos, depredações e saques, Itamaraty e Prefeitura do Rio são 

atacados”. 

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, presidida por 

Marcelo Freixo, solicita a todos que enviem suas denúncias , imagens ou relatos, 

sobre a truculência policial na repressão aos atos contra o aumento das passagens, 

principalmente sobre a manifestação deste domingo, no Maracanã. A ideia é 

encaminhar o material apurado ao Ministério Público e à Defensoria Pública. 

Entrem em contato através do telefone 2588-1555 ou pelo e-mail 

ascommarcelofreixo@gmail.com 

UOL: “Brasileiros têm coragem de dizer o que os britânicos não tiveram, diz 

'Guardian'” 

 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2013/06/21/brasileiros-tem-

coragem-de-dizer-o-que-os-britanicos-nao-tiveram-diz-guardian.htm 

 

O Globo: “Militar estava à paisana no local onde vândalos quebravam vidraças do 

Itamaraty”. 

 

http://oglobo.globo.com/pais/militar-estava-paisana-no-local-onde-vandalos-

quebravam-vidracas-do-itamaraty-8780607 

 

The Guardian: “Brazil erupts in protest: more than a million on the streets” 

“Demonstrators accuse police after clashes in Rio and several other cities” 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/21/brazil-police-crowds-rio-protest 

Youtube: imagens do protesto no Arco Iris – Lapa: 

https://www.youtube.com/watch?v=HUHpftx13FI 

Facebook: “Manifestantes tentam tomar de assalto o blindado "Caveirão"” 

https://www.facebook.com/photo.php?v=541755722548767 

Facebook: “RJ: Imagens exclusivas da heroica resistência das massas à violência 

da PM (20/06/2013)” 

mailto:ascommarcelofreixo@gmail.com
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2013/06/21/brasileiros-tem-coragem-de-dizer-o-que-os-britanicos-nao-tiveram-diz-guardian.htm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2013/06/21/brasileiros-tem-coragem-de-dizer-o-que-os-britanicos-nao-tiveram-diz-guardian.htm
http://oglobo.globo.com/pais/militar-estava-paisana-no-local-onde-vandalos-quebravam-vidracas-do-itamaraty-8780607
http://oglobo.globo.com/pais/militar-estava-paisana-no-local-onde-vandalos-quebravam-vidracas-do-itamaraty-8780607
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/21/brazil-police-crowds-rio-protest
https://www.youtube.com/watch?v=HUHpftx13FI
https://www.facebook.com/photo.php?v=541755722548767
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https://www.youtube.com/watch?v=3myg7k7iV4g 

O Esquema: “300 mil no Centro do Rio: o caldo entornou e isso não é bom 

#meus20centavos” 

http://www.oesquema.com.br/urbe/2013/06/21/300-mil-no-centro-do-rio-o-caldo-

entornou-e-isso-nao-e-bom-

meus20centavos.htm?fb_action_ids=10151539488184531&fb_action_types=og.li

kes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151539488184

531%22%3A528028880592688%7D&action_type_map=%7B%22101515394881

84531%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D 

Youtube: “Cerco policial nos fundos do CCBB” 

https://www.youtube.com/watch?v=T7Ij7GLwb4U&feature=youtu.be 

Debates Culturais: “Sérgio Cabral você é um criminoso!” 

http://www.debatesculturais.com.br/sergio-cabral-voce-e-um-criminoso/ 

O Globo: “Brasil vive um despertar social, aponta a mídia internacional” 

http://oglobo.globo.com/pais/brasil-vive-um-despertar-social-aponta-midia-

internacional-8765898 

El País: “Los servicios secretos brasileños comienzan a vigilar las redes sociales” 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/20/actualidad/1371752867_

919753.html 

GBlog: “O dia em que agentes do Estado perseguiram civis pelas ruas do Rio de 

Janeiro (e do Brasil)” 

http://www.consciencia.net/gblog/o-dia-em-que-agentes-do-estado-perseguiram-

civis-pelas-ruas-do-rio-de-janeiro-e-do-brasil/ 

Facebook: depoimento “Não acho que há golpe maduro, mas é inegável que, 

agora que a pauta de reversão do reajuste foi atendida, a direita fascista está 

lucrando muito mais com as manifestações chapa branca que cresceram na noite 

de ontem do que o movimento social de esquerda, que ainda está tateando no 

escuro nas redes sociais....” 

https://www.facebook.com/fabio.francois/posts/10151509753783811 

Amálgama: “A Esfinge” “O que aconteceu no Rio de Janeiro ontem não foi um 

combate ao vandalismo. Foi uma ação militar com o objetivo de quebrar a espinha 

do movimento por transparência nos gastos públicos.” 

http://www.amalgama.blog.br/06/2013/a-esfinge/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3myg7k7iV4g
http://www.oesquema.com.br/urbe/2013/06/21/300-mil-no-centro-do-rio-o-caldo-entornou-e-isso-nao-e-bom-meus20centavos.htm?fb_action_ids=10151539488184531&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151539488184531%22%3A528028880592688%7D&action_type_map=%7B%2210151539488184531%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.oesquema.com.br/urbe/2013/06/21/300-mil-no-centro-do-rio-o-caldo-entornou-e-isso-nao-e-bom-meus20centavos.htm?fb_action_ids=10151539488184531&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151539488184531%22%3A528028880592688%7D&action_type_map=%7B%2210151539488184531%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.oesquema.com.br/urbe/2013/06/21/300-mil-no-centro-do-rio-o-caldo-entornou-e-isso-nao-e-bom-meus20centavos.htm?fb_action_ids=10151539488184531&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151539488184531%22%3A528028880592688%7D&action_type_map=%7B%2210151539488184531%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.oesquema.com.br/urbe/2013/06/21/300-mil-no-centro-do-rio-o-caldo-entornou-e-isso-nao-e-bom-meus20centavos.htm?fb_action_ids=10151539488184531&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151539488184531%22%3A528028880592688%7D&action_type_map=%7B%2210151539488184531%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.oesquema.com.br/urbe/2013/06/21/300-mil-no-centro-do-rio-o-caldo-entornou-e-isso-nao-e-bom-meus20centavos.htm?fb_action_ids=10151539488184531&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151539488184531%22%3A528028880592688%7D&action_type_map=%7B%2210151539488184531%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://www.oesquema.com.br/urbe/2013/06/21/300-mil-no-centro-do-rio-o-caldo-entornou-e-isso-nao-e-bom-meus20centavos.htm?fb_action_ids=10151539488184531&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151539488184531%22%3A528028880592688%7D&action_type_map=%7B%2210151539488184531%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
https://www.youtube.com/watch?v=T7Ij7GLwb4U&feature=youtu.be
http://www.debatesculturais.com.br/sergio-cabral-voce-e-um-criminoso/
http://oglobo.globo.com/pais/brasil-vive-um-despertar-social-aponta-midia-internacional-8765898
http://oglobo.globo.com/pais/brasil-vive-um-despertar-social-aponta-midia-internacional-8765898
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/20/actualidad/1371752867_919753.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/20/actualidad/1371752867_919753.html
http://www.consciencia.net/gblog/o-dia-em-que-agentes-do-estado-perseguiram-civis-pelas-ruas-do-rio-de-janeiro-e-do-brasil/
http://www.consciencia.net/gblog/o-dia-em-que-agentes-do-estado-perseguiram-civis-pelas-ruas-do-rio-de-janeiro-e-do-brasil/
https://www.facebook.com/fabio.francois/posts/10151509753783811
http://www.amalgama.blog.br/06/2013/a-esfinge/
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UOL blogs: “Quem não gosta de partido é ditadura. Hora de escolher: ou dar as 

mãos aos skinheads neonazistas ou abraçar a tolerância e a democracia” 

http://blogdomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br/2013/06/21/quem-nao-gosta-

de-partido-e-ditadura-hora-de-escolher-ou-dar-as-maos-aos-skinheads-

neonazistas-ou-abracar-a-tolerancia-e-a-democracia/ 

Youtube: “Globo e os Protestos” 

https://www.youtube.com/watch?v=UiVDtWb7K48 

O Globo: “Cabral: atos de vandalismo não serão tolerados” 

http://oglobo.globo.com/rio/cabral-atos-de-vandalismo-nao-serao-tolerados-

8771858 

Facebook: depoimento “balanço depois das manifestações de ontem...” 

https://www.facebook.com/giuseppe.cocco.16/posts/544654715593073 

Facebook: depoimento sobre a pauta das manifestações 

https://www.facebook.com/cezar.migliorin/posts/526781964052896 

 O Globo: “Sobre as ruas” “A gente cansou de ouvir que era apática, até meio 

frígida, que não botava a boca no trombone” 

http://oglobo.globo.com/cultura/sobre-as-ruas-8765586 

Rádio Band News: “o comentário de Ricardo Boechat no dia seguinte aos 

protestos que levaram 1 milhão às ruas”. 

http://bandnewsfm.band.uol.com.br/Noticia.aspx?COD=669727&Tipo=227 

G1: “Grupo de manifestantes protocola na Câmara carta com reivindicações” 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/grupo-de-manifestantes-protocola-

na-camara-carta-com-reivindicacoes.html 

Facebook: reprodução do discurso de Dilma 

https://www.facebook.com/luiz.f.reis.5/posts/10201303701104277 

Youtube: “Pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff sobre as manifestações 

no Brasil - 21/06/2013” 

https://www.youtube.com/watch?v=ahEY59WxWRE 

The New York  Times: vídeo “Protests Bridge Brazil’s Social Gaps” 

http://www.nytimes.com/video/world/americas/100000002294993/protests-

bridge-brazils-social-gaps.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130622 

The New York Times: “Protests Grow As Brazilians Blame Leader” 

http://www.nytimes.com/images/2013/06/19/nytfrontpage/scan.pdf 

 

http://blogdomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br/2013/06/21/quem-nao-gosta-de-partido-e-ditadura-hora-de-escolher-ou-dar-as-maos-aos-skinheads-neonazistas-ou-abracar-a-tolerancia-e-a-democracia/
http://blogdomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br/2013/06/21/quem-nao-gosta-de-partido-e-ditadura-hora-de-escolher-ou-dar-as-maos-aos-skinheads-neonazistas-ou-abracar-a-tolerancia-e-a-democracia/
http://blogdomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br/2013/06/21/quem-nao-gosta-de-partido-e-ditadura-hora-de-escolher-ou-dar-as-maos-aos-skinheads-neonazistas-ou-abracar-a-tolerancia-e-a-democracia/
https://www.youtube.com/watch?v=UiVDtWb7K48
http://oglobo.globo.com/rio/cabral-atos-de-vandalismo-nao-serao-tolerados-8771858
http://oglobo.globo.com/rio/cabral-atos-de-vandalismo-nao-serao-tolerados-8771858
https://www.facebook.com/giuseppe.cocco.16/posts/544654715593073
https://www.facebook.com/cezar.migliorin/posts/526781964052896
http://oglobo.globo.com/cultura/sobre-as-ruas-8765586
http://bandnewsfm.band.uol.com.br/Noticia.aspx?COD=669727&Tipo=227
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/grupo-de-manifestantes-protocola-na-camara-carta-com-reivindicacoes.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/grupo-de-manifestantes-protocola-na-camara-carta-com-reivindicacoes.html
https://www.facebook.com/luiz.f.reis.5/posts/10201303701104277
https://www.youtube.com/watch?v=ahEY59WxWRE
http://www.nytimes.com/video/world/americas/100000002294993/protests-bridge-brazils-social-gaps.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130622
http://www.nytimes.com/video/world/americas/100000002294993/protests-bridge-brazils-social-gaps.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130622
http://www.nytimes.com/images/2013/06/19/nytfrontpage/scan.pdf
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22 de Junho 

Protestos continuam pelo país. Em Belo Horizonte, mais de 60 mil pessoas saem 

às ruas; em Salvador, o confronto com a polícia começa antes do jogo entre Brasil 

e Itália, pela Copa das Confederações. 

Vimeo: “Registro que documenta a opinião de algumas lideranças de movimentos 

sociais de Belo Horizonte, acompanha o desenvolvimento pacífico da marcha e 

culmina no momento em que as repressões foram empreendidas pela Polícia 

Militar e pela Força Nacional de Segurança.” 

http://vimeo.com/69018791 

Youtube: “Manifestação vira baile funk no bairro Estácio (RJ)”. 

https://www.youtube.com/watch?v=YFtpWgn0nJs&feature=em-share_video_user 

Sistema MPA: “Vândalo preso é filho de empresário de transportes”. 

http://www.sistemampa.com.br/noticias/politica/vandalo-preso-e-filho-de-

empresario-de-transportes/ 

Das Lutas: “Tudo como nunca!” 

https://daslutas.wordpress.com/2013/06/22/tudo-como-nunca/ 

DW: “Revista alemã compara protestos no Brasil à revolta que derrubou Muro”. 

http://www.dw.de/revista-alem%C3%A3-compara-protestos-no-brasil-%C3%A0-

revolta-que-derrubou-muro/a-16900169 

Estadão: “Há duas décadas, o Brasil só faz avançar - e no entanto ninguém 

aguenta mais”. 

http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,o-futuro-que-

passou,1045705,0.htm 

Bahia Notícias: “PM age com covardia, abuso de poder e infringe lei durante 

manifestação no Iguatemi”. 

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/139513-pm-age-com-covardia-abuso-de-

poder-e-infringe-lei-durante-manifestacao-no-iguatemi.html 

Facebook: depoimento sobre presos políticos 

https://www.facebook.com/felipebastoscoelho/posts/10200937412091213 

Folha de S. Paulo: “Congresso prepara agenda positiva para responder às 

manifestações”. 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1299518-congresso-prepara-agenda-

positiva-para-responder-as-manifestacoes.shtml 

Facebook: depoimento da repressão policial na UFMG 

http://vimeo.com/69018791
https://www.youtube.com/watch?v=YFtpWgn0nJs&feature=em-share_video_user
http://www.sistemampa.com.br/noticias/politica/vandalo-preso-e-filho-de-empresario-de-transportes/
http://www.sistemampa.com.br/noticias/politica/vandalo-preso-e-filho-de-empresario-de-transportes/
https://daslutas.wordpress.com/2013/06/22/tudo-como-nunca/
http://www.dw.de/revista-alem%C3%A3-compara-protestos-no-brasil-%C3%A0-revolta-que-derrubou-muro/a-16900169
http://www.dw.de/revista-alem%C3%A3-compara-protestos-no-brasil-%C3%A0-revolta-que-derrubou-muro/a-16900169
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,o-futuro-que-passou,1045705,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,o-futuro-que-passou,1045705,0.htm
http://www.bahianoticias.com.br/noticia/139513-pm-age-com-covardia-abuso-de-poder-e-infringe-lei-durante-manifestacao-no-iguatemi.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticia/139513-pm-age-com-covardia-abuso-de-poder-e-infringe-lei-durante-manifestacao-no-iguatemi.html
https://www.facebook.com/felipebastoscoelho/posts/10200937412091213
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1299518-congresso-prepara-agenda-positiva-para-responder-as-manifestacoes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1299518-congresso-prepara-agenda-positiva-para-responder-as-manifestacoes.shtml
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https://www.facebook.com/gabi.santos.902/posts/555418571187353 

CMI Brasil: “Polícia Civil invade a sede da Federação Anarquista Gaúcha”. 

http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2013/06/520465.shtml 

Facebook: depoimento. 

https://www.facebook.com/italo.moriconi/posts/10201296165907138 

Rede Brasil Atual: “Grupos de periferia se articulam em São Paulo para defender 

democracia e Dilma”. 

http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/06/contra-fascismo-grupos-de-

periferia-se-articulam-em-sao-paulo-6181.html 

O Globo: “Pais promovem atos para protestar com os filhos em várias cidades” 

http://oglobo.globo.com/pais/pais-promovem-atos-para-protestar-com-os-filhos-

em-varias-cidades-8782680 

GGN: “Oito dicas pra não pagar mico em tempos de manifestações” 

http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/oito-dicas-pra-nao-pagar-mico-em-tempos-

de-manifestacoes 

Carta Capital: “E agora, aonde vamos? O discurso 'anti-Política' não pode se 

apropriar de um movimento vitorioso. Seria um caldo perigoso para soluções 

autoritárias”. 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/e-agora-aonde-vamos-810.html 

Rio Real: “Rio protests: what’s next?” 

http://riorealblog.com/2013/06/22/rio-protests-whats-next/ 

O Globo: “Luiz Eduardo Soares: o que vem depois da queda da tarifa?” 

http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/06/22/luiz-eduardo-soares-que-

vem-depois-da-queda-da-tarifa-500795.asp 

 

23 de Junho 

Revista Ponto doc: “Cultura de esquerda e falsa alternativa: fascistas e partidos” 

http://www.revistapontodoc.com/9u_eduardogbl3.htm 

Diário Liberdade: “Estarrecedor: Dilma omitiu totalmente a brutalidade policial!” 

http://www.diarioliberdade.org/brasil/repressom-e-direitos-humanos/39514-

estarrecedor-dilma-omitiu-totalmente-a-brutalidade-policial.html 

Carta Maior: “O PT e o governo precisam de uma faxina”. 

http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-PT-e-o-governo-precisam-de-

uma-faxina/4/28206 

https://www.facebook.com/gabi.santos.902/posts/555418571187353
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2013/06/520465.shtml
https://www.facebook.com/italo.moriconi/posts/10201296165907138
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/06/contra-fascismo-grupos-de-periferia-se-articulam-em-sao-paulo-6181.html
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/06/contra-fascismo-grupos-de-periferia-se-articulam-em-sao-paulo-6181.html
http://oglobo.globo.com/pais/pais-promovem-atos-para-protestar-com-os-filhos-em-varias-cidades-8782680
http://oglobo.globo.com/pais/pais-promovem-atos-para-protestar-com-os-filhos-em-varias-cidades-8782680
http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/oito-dicas-pra-nao-pagar-mico-em-tempos-de-manifestacoes
http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/oito-dicas-pra-nao-pagar-mico-em-tempos-de-manifestacoes
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/e-agora-aonde-vamos-810.html
http://riorealblog.com/2013/06/22/rio-protests-whats-next/
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/06/22/luiz-eduardo-soares-que-vem-depois-da-queda-da-tarifa-500795.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/06/22/luiz-eduardo-soares-que-vem-depois-da-queda-da-tarifa-500795.asp
http://www.revistapontodoc.com/9u_eduardogbl3.htm
http://www.diarioliberdade.org/brasil/repressom-e-direitos-humanos/39514-estarrecedor-dilma-omitiu-totalmente-a-brutalidade-policial.html
http://www.diarioliberdade.org/brasil/repressom-e-direitos-humanos/39514-estarrecedor-dilma-omitiu-totalmente-a-brutalidade-policial.html
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-PT-e-o-governo-precisam-de-uma-faxina/4/28206
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-PT-e-o-governo-precisam-de-uma-faxina/4/28206
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G1: “Protesto em Orlândia tem ato em frente à casa do deputado Feliciano”. 

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2013/06/protesto-em-

orlandia-tem-ato-em-frente-casa-do-deputado-feliciano.html 

Banoosh: “Journalists attacked, detained amid Brazil protests” 

http://banoosh.com/blog/2013/06/23/journalists-attacked-detained-amid-brazil-

protests/ 

Vídeos sobre as passeatas do Rio: 

http://player.vimeo.com/video/68873185?autoplay=1 

Rede Universitária Nômade: “A direita também disputa ruas e urnas”. 

http://uninomade.net/tenda/a-direita-tambem-disputa-ruas-e-urnas/ 

Agora São Paulo: “Rota mata três após protesto em favela” 

http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1299938-rota-mata-tres-apos-

protesto-em-favela.shtml 

Medium: “O gigante foi criado a leite com pera e Ovomaltine na geladeira” 

“Crônica sobre um titã incompreendido.” 

https://medium.com/primavera-brasileira/496f8955736d 

Folha de S. Paulo: “Sindicatos prometem greves e paralisações nesta semana”. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1299878-sindicatos-prometem-

greves-e-paralisacoes-nesta-semana.shtml 

 

24 de Junho 

Dilma Rousseff reúne-se com 26 prefeitos e 27 governadores, propõe um 

plebiscito para uma Constituinte exclusiva para a reforma política, e também uma 

lei que torna a corrupção ser crime hediondo. A presidente convida o MPL para 

uma reunião. 

MPL publica uma carta aberta a Dilma, em que critica a máfia dos transportes, o 

tratamento dispensado aos movimentos sociais, pede a desmilitarização da polícia: 

http://tarifazero.org/2013/06/24/carta-aberta-do-movimento-passe-livre-sao-

paulo-a-presidenta/ 

 

Em represália à morte de um policial na noite do dia 21, Bope faz uma incursão 

no complexo de favelas da Maré. Saldo: 10 mortos  

Protestos continuam. Em Porto Alegre, 10 mil pessoas entram em confronto com 

a polícia; no Rio, mil pessoas ocupam centro da cidade; há também bloqueios de 

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2013/06/protesto-em-orlandia-tem-ato-em-frente-casa-do-deputado-feliciano.html
http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2013/06/protesto-em-orlandia-tem-ato-em-frente-casa-do-deputado-feliciano.html
http://banoosh.com/blog/2013/06/23/journalists-attacked-detained-amid-brazil-protests/
http://banoosh.com/blog/2013/06/23/journalists-attacked-detained-amid-brazil-protests/
http://player.vimeo.com/video/68873185?autoplay=1
http://uninomade.net/tenda/a-direita-tambem-disputa-ruas-e-urnas/
http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1299938-rota-mata-tres-apos-protesto-em-favela.shtml
http://www.agora.uol.com.br/saopaulo/2013/06/1299938-rota-mata-tres-apos-protesto-em-favela.shtml
https://medium.com/primavera-brasileira/496f8955736d
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1299878-sindicatos-prometem-greves-e-paralisacoes-nesta-semana.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1299878-sindicatos-prometem-greves-e-paralisacoes-nesta-semana.shtml
http://tarifazero.org/2013/06/24/carta-aberta-do-movimento-passe-livre-sao-paulo-a-presidenta/
http://tarifazero.org/2013/06/24/carta-aberta-do-movimento-passe-livre-sao-paulo-a-presidenta/
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estradas em São Luís, Goiânia, Belém e no interior de São Paulo; duas mulheres 

morrem atropeladas tentando bloquear a BR-251. 

 

O jovem Arthur Couto, de 17 anos, coloca vídeo no Youtube mostrando o absurdo 

de sua prisão por “desacato”, e a reportagem da Rede Globo, que sugere sua 

participação em atos de vandalismo: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=duAYD3N4mm4 

Observatório de Conflitos Urbanos: fotos da manifestações. 

http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/ippur/liquid2010/home.php 

Youtube: “A Batalha da Av. Presidente Vargas, 20 de Junho de 2013”. 

https://www.youtube.com/watch?v=h0wAA4fXTsI 

UOL: “E quando os mais velhos resolverem entrar nas manifestações?” 

http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2013/06/24/e-quando-os-mais-

velhos-resolverem-entrar-nas-manifestacoes-2/ 

EXTRA: “PM coloca tropa de prontidão e recebe caminhão de água para dispersar 

manifestantes” 

http://extra.globo.com/noticias/rio/pm-coloca-tropa-de-prontidao-recebe-

caminhao-de-agua-para-dispersar-manifestantes-8791584.html 

Revista Forum: “A catarse da classe média” 

http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/06/a-catarse-da-classe-

media/?fb_action_ids=10151528373013667&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.

UciFRP1kGKw.send&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22

10151528373013667%22%3A595066773861389%7D&action_type_map=%7B%

2210151528373013667%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%7B%

2210151528373013667%22%3A%22.UciFRP1kGKw.send%22%7D 

Passe Livre: “Carta aberta do MPL-SP à presidenta”. 

http://saopaulo.mpl.org.br/2013/06/24/carta-aberta-do-mpl-sp-a-presidenta/ 

G1: “Dilma falou em 'inviabilidade' da tarifa zero, diz Movimento Passe Livre” 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/dilma-falou-em-inviabilidade-da-

tarifa-zero-diz-movimento-passe-livre.html 

Revista Época: “Protestando dúvidas”. 

“Faces e máscaras na revolta sem nome que ocupa as ruas do Brasil”. 

http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-

brum/noticia/2013/06/protestando-duvidas.html 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=duAYD3N4mm4
http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/ippur/liquid2010/home.php
https://www.youtube.com/watch?v=h0wAA4fXTsI
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2013/06/24/e-quando-os-mais-velhos-resolverem-entrar-nas-manifestacoes-2/
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2013/06/24/e-quando-os-mais-velhos-resolverem-entrar-nas-manifestacoes-2/
http://extra.globo.com/noticias/rio/pm-coloca-tropa-de-prontidao-recebe-caminhao-de-agua-para-dispersar-manifestantes-8791584.html
http://extra.globo.com/noticias/rio/pm-coloca-tropa-de-prontidao-recebe-caminhao-de-agua-para-dispersar-manifestantes-8791584.html
http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/06/a-catarse-da-classe-media/?fb_action_ids=10151528373013667&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.UciFRP1kGKw.send&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151528373013667%22%3A595066773861389%7D&action_type_map=%7B%2210151528373013667%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%7B%2210151528373013667%22%3A%22.UciFRP1kGKw.send%22%7D
http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/06/a-catarse-da-classe-media/?fb_action_ids=10151528373013667&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.UciFRP1kGKw.send&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151528373013667%22%3A595066773861389%7D&action_type_map=%7B%2210151528373013667%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%7B%2210151528373013667%22%3A%22.UciFRP1kGKw.send%22%7D
http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/06/a-catarse-da-classe-media/?fb_action_ids=10151528373013667&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.UciFRP1kGKw.send&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151528373013667%22%3A595066773861389%7D&action_type_map=%7B%2210151528373013667%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%7B%2210151528373013667%22%3A%22.UciFRP1kGKw.send%22%7D
http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/06/a-catarse-da-classe-media/?fb_action_ids=10151528373013667&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.UciFRP1kGKw.send&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151528373013667%22%3A595066773861389%7D&action_type_map=%7B%2210151528373013667%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%7B%2210151528373013667%22%3A%22.UciFRP1kGKw.send%22%7D
http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/06/a-catarse-da-classe-media/?fb_action_ids=10151528373013667&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.UciFRP1kGKw.send&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151528373013667%22%3A595066773861389%7D&action_type_map=%7B%2210151528373013667%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%7B%2210151528373013667%22%3A%22.UciFRP1kGKw.send%22%7D
http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/06/a-catarse-da-classe-media/?fb_action_ids=10151528373013667&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.UciFRP1kGKw.send&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151528373013667%22%3A595066773861389%7D&action_type_map=%7B%2210151528373013667%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%7B%2210151528373013667%22%3A%22.UciFRP1kGKw.send%22%7D
http://saopaulo.mpl.org.br/2013/06/24/carta-aberta-do-mpl-sp-a-presidenta/
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/dilma-falou-em-inviabilidade-da-tarifa-zero-diz-movimento-passe-livre.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/dilma-falou-em-inviabilidade-da-tarifa-zero-diz-movimento-passe-livre.html
http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2013/06/protestando-duvidas.html
http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/eliane-brum/noticia/2013/06/protestando-duvidas.html
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Carta Maior: “Dilma recebe movimentos e governadores. Uma virada no 

governo?” 

http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Dilma-recebe-movimentos-e-

governadores-Uma-virada-no-governo-/4/28151 

Blog do Miro: “Os bairros da periferia se movimentam”. 

http://altamiroborges.blogspot.com.br/2013/06/os-bairros-da-periferia-se-

movimentam.html 

Tire Seu Machismo do Caminho:  artigo mostrando fotos de cartazes e post no 

twitter de manifestantes: 

http://tireseumachismodocaminho.tumblr.com/page/2 

Vimeo: Filme 100 mil Rio: 

http://vimeo.com/68873185 

Bocão News: “Prisco diz que 95% da PM é a favor das manifestações”. 

http://www.bocaonews.com.br/noticias/politica/politica/63272,prisco-diz-que-95-

da-pm-e-a-favor-das-manifestacoes.html 

O Dia: “Líderes ensaiam saudação nazifascista em protesto sem pauta”. 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-06-24/lideres-ensaiam-saudacao-

nazifascista-e-culpam-imprensa-em-protesto-sem-pauta.html 

 

25 de Junho 

Câmara derruba a PEC 37. 

Moradores da Rocinha e do Vidigal descem ao asfalto para protestar; sem 

confronto algum, marcham até a casa de Sérgio Cabral, no Leblon. Há 

manifestações também em Niterói, que terminam em conflito com a polícia. O 

MPL volta a protestar na zona sul de São Paulo. Bloqueios continuam nas 

estradas.  

Folha de S. Paulo: “Diretor de ONG localizada no complexo da Maré diz que 

situação é de guerra”: 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1300978-diretor-de-ong-

localizada-no-complexo-da-mare-diz-que-situacao-e-de-guerra.shtml 

Justiça Global: “Nota contra a violência policial: após protestos polícia realiza 

chacina na Maré”. 

http://global.org.br/arquivo/noticias/nota-contra-a-violencia-policial-apos-

protestos-policia-realiza-chacina-na-mare/ 

http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Dilma-recebe-movimentos-e-governadores-Uma-virada-no-governo-/4/28151
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Dilma-recebe-movimentos-e-governadores-Uma-virada-no-governo-/4/28151
http://altamiroborges.blogspot.com.br/2013/06/os-bairros-da-periferia-se-movimentam.html
http://altamiroborges.blogspot.com.br/2013/06/os-bairros-da-periferia-se-movimentam.html
http://tireseumachismodocaminho.tumblr.com/page/2
http://vimeo.com/68873185
http://www.bocaonews.com.br/noticias/politica/politica/63272,prisco-diz-que-95-da-pm-e-a-favor-das-manifestacoes.html
http://www.bocaonews.com.br/noticias/politica/politica/63272,prisco-diz-que-95-da-pm-e-a-favor-das-manifestacoes.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-06-24/lideres-ensaiam-saudacao-nazifascista-e-culpam-imprensa-em-protesto-sem-pauta.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-06-24/lideres-ensaiam-saudacao-nazifascista-e-culpam-imprensa-em-protesto-sem-pauta.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1300978-diretor-de-ong-localizada-no-complexo-da-mare-diz-que-situacao-e-de-guerra.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1300978-diretor-de-ong-localizada-no-complexo-da-mare-diz-que-situacao-e-de-guerra.shtml
http://global.org.br/arquivo/noticias/nota-contra-a-violencia-policial-apos-protestos-policia-realiza-chacina-na-mare/
http://global.org.br/arquivo/noticias/nota-contra-a-violencia-policial-apos-protestos-policia-realiza-chacina-na-mare/
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EXTRA: “Explosão de violência na Nova Holanda: em pouco mais de 12 horas, 

tiroteios deixam nove mortos na comunidade”. 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/explosao-de-violencia-na-nova-holanda-

em-pouco-mais-de-12-horas-tiroteios-deixam-nove-mortos-na-comunidade-

8803642.html 

UOL: “"Eles são covardes", diz moradora durante protesto contra ação do Bope 

em favela do Rio”. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/25/eles-sao-

covardes-diz-moradora-durante-protesto-contra-acao-do-bope-em-favela-do-

rio.htm?cmpid=cfb-cotidiano-

news&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline 

Terra: “Com apoio do MPL, mais de mil protestam na periferia de São Paulo”: 

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/com-apoio-do-mpl-mais-de-mil-

protestam-na-periferia-de-sao-

paulo,248e9585c2b7f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html 

Estadão: “Prefeitura de SP estuda viabilidade de estatizar ônibus”. 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-de-sp-estuda-viabilidade-de-

estatizar-onibus,1046702,0.htm 

UOL: “Os protestos contra a Copa nasceram antes de o Brasil ser anunciado como 

sede”. 

http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2013/06/25/os-protestos-contra-a-

copa-nasceram-antes-do-brasil-ser-anunciado-como-sede/ 

Amálgama: “Duas ou três coisas que sei sobre democracia” 

“A democracia deixa de existir onde haja muita corrupção entre os políticos? 

Muita desigualdade social? Muita criminalidade?” 

http://www.amalgama.blog.br/06/2013/duas-ou-tres-coisas-que-sei-sobre-

democracia/ 

 

26 de Junho 

Senado aprova lei que torna corrupção crime hediondo.  

Dilma Rousseff recebe representantes de oito centrais sindicais. O encontro 

termina com críticas dos sindicalistas, sem avanço nas negociações. 

Dentre as várias manifestações que ocorrem pelo país – Brasília, São Paulo, Rio 

de Janeiro, Belém e Recife –, a maior se dá em Belo Horizonte, com mais de cem 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/explosao-de-violencia-na-nova-holanda-em-pouco-mais-de-12-horas-tiroteios-deixam-nove-mortos-na-comunidade-8803642.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/explosao-de-violencia-na-nova-holanda-em-pouco-mais-de-12-horas-tiroteios-deixam-nove-mortos-na-comunidade-8803642.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/explosao-de-violencia-na-nova-holanda-em-pouco-mais-de-12-horas-tiroteios-deixam-nove-mortos-na-comunidade-8803642.html
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/25/eles-sao-covardes-diz-moradora-durante-protesto-contra-acao-do-bope-em-favela-do-rio.htm?cmpid=cfb-cotidiano-news&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/25/eles-sao-covardes-diz-moradora-durante-protesto-contra-acao-do-bope-em-favela-do-rio.htm?cmpid=cfb-cotidiano-news&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/25/eles-sao-covardes-diz-moradora-durante-protesto-contra-acao-do-bope-em-favela-do-rio.htm?cmpid=cfb-cotidiano-news&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/25/eles-sao-covardes-diz-moradora-durante-protesto-contra-acao-do-bope-em-favela-do-rio.htm?cmpid=cfb-cotidiano-news&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/com-apoio-do-mpl-mais-de-mil-protestam-na-periferia-de-sao-paulo,248e9585c2b7f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/com-apoio-do-mpl-mais-de-mil-protestam-na-periferia-de-sao-paulo,248e9585c2b7f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/com-apoio-do-mpl-mais-de-mil-protestam-na-periferia-de-sao-paulo,248e9585c2b7f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-de-sp-estuda-viabilidade-de-estatizar-onibus,1046702,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,prefeitura-de-sp-estuda-viabilidade-de-estatizar-onibus,1046702,0.htm
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2013/06/25/os-protestos-contra-a-copa-nasceram-antes-do-brasil-ser-anunciado-como-sede/
http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2013/06/25/os-protestos-contra-a-copa-nasceram-antes-do-brasil-ser-anunciado-como-sede/
http://www.amalgama.blog.br/06/2013/duas-ou-tres-coisas-que-sei-sobre-democracia/
http://www.amalgama.blog.br/06/2013/duas-ou-tres-coisas-que-sei-sobre-democracia/
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mil pessoas. Em fuga da polícia, manifestante cai de um viaduto e morre. 26 

pessoas são detidas. 

 

27 de Junho 

Teoria e Debate: “As manifestações de junho de 2013 na cidade de São Paulo” 

 

“Os manifestantes, simbolicamente, malgrado eles próprios e malgrado suas 

afirmações explícitas contra a política, realizaram um evento político: disseram 

não ao que aí está, contestando as ações dos Poderes Executivos municipais, 

estaduais e federal, assim como as do Poder Legislativo nos três níveis”: 

 

http://www.teoriaedebate.org.br/materias/nacional/manifestacoes-de-junho-de-

2013-na-cidade-de-sao-paulo 

 

Senado aprova requerimento para debater em regime de urgência o projeto do 

passe livre.  

 

Manifestações no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Florianópolis 

e João Pessoa. Saldo de terminam mais de cem detidos. No Ceará, Silvio Mota, 

juiz federal aposentado e ex-militante da ALN, desafia a tropa de choque da 

policia, e a imagem corre o mundo. 

 

Dissidentes do “Ocupa Cabral” se reúnem com o Governador no Palácio 

Guanabara. Integrantes ainda acampados reagem, dizendo que o grupo não os 

representa. 

 

New York Times: “Public Rage Catching Up With Brazil’s Congress” 

http://www.nytimes.com/2013/06/28/world/americas/public-rage-catching-up-

with-brazils-congress.html?pagewanted=all&_r=0 

 

28 de Junho 

Rede Universitária Nômade: “Levante da multidão” 

http://uninomade.net/tenda/levante-da-multidao/ 

 

http://www.teoriaedebate.org.br/materias/nacional/manifestacoes-de-junho-de-2013-na-cidade-de-sao-paulo
http://www.teoriaedebate.org.br/materias/nacional/manifestacoes-de-junho-de-2013-na-cidade-de-sao-paulo
http://www.nytimes.com/2013/06/28/world/americas/public-rage-catching-up-with-brazils-congress.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/06/28/world/americas/public-rage-catching-up-with-brazils-congress.html?pagewanted=all&_r=0
http://uninomade.net/tenda/levante-da-multidao/
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30 de Junho 

Final das Copa das Confederações, no Maracanã. FIFA impõe bloqueio no 

entorno do estádio: moradores das ruas mais próximas precisam de autorização 

para entrar e sair de casa. O protesto “Todos ao RJ! Copa para quem?” termina em 

confronto.  

Diversos relatos de abusos cometidos pela PM. Vídeo amador que flagra uma 

bomba de gás lacrimogêneo lançada na cobertura de um edifício viraliza.  

A cronologia do site do jornal O Globo diz o seguinte: “Bom humor dos 

torcedores ganhou simpatia da polícia” (legenda de uma foto onde um torcedor 

faz graça para 3 policiais, que sorriem). 

http://oglobo.globo.com/infograficos/cronologia-protestos-onibus/ 

Há protestos também em São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e São Luís.  

Valor: “O desejo de um novo 1968”. 

http://www.valor.com.br/arquivo/890307/o-desejo-de-um-novo-1968 

 

1 de Julho 

Aprovação de Cabral cai de 55% para 25%, segundo pesquisa do Datafolha. 

BBC News: “Police clashes at start of Brazil Confederations Cup final” 

“Protesters in Brazil have clashed with police during the Confederations Cup final 

between the host nation and Spain in Rio de Janeiro.” 

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-23121532 

 “V de vinagre” e outras táticas de defesa em manifestações e protestos: “Como 

reagir a prisão - Leis e Direitos”: 

http://alemdovinagre.tumblr.com/ 

 

2 de Julho 

MST: “ ‘Protestos retomam as ruas como espaço de fazer política’, afirma 

Stedile” 

http://www.mst.org.br/Protestos-retomam-ruas-como-espa%C3%A7o-de-fazer-

pol%C3%ADtica-afirma-Stedile 

O Globo informa que o grupo acampado em frente à casa de Cabral foi “retirado” 

durante a madrugada.  

http://oglobo.globo.com/rio/grupo-que-estava-acampado-perto-do-predio-de-

cabral-retirado-8881016 

http://oglobo.globo.com/infograficos/cronologia-protestos-onibus/
http://www.valor.com.br/arquivo/890307/o-desejo-de-um-novo-1968
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-23121532
http://alemdovinagre.tumblr.com/
http://www.mst.org.br/Protestos-retomam-ruas-como-espa%C3%A7o-de-fazer-pol%C3%ADtica-afirma-Stedile
http://www.mst.org.br/Protestos-retomam-ruas-como-espa%C3%A7o-de-fazer-pol%C3%ADtica-afirma-Stedile
http://oglobo.globo.com/rio/grupo-que-estava-acampado-perto-do-predio-de-cabral-retirado-8881016
http://oglobo.globo.com/rio/grupo-que-estava-acampado-perto-do-predio-de-cabral-retirado-8881016
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Ato ecumênico em homenagem aos mortos na Maré. Repórter da TV Globo é 

expulsa enquanto cobria o evento. 

 

3 de Julho 

Medium: “Está tudo tão estranho, e não é à toa”: 

https://medium.com/primavera-brasileira/dfa6bc73bd8a 

 

4 de Julho 

Youtube: “A Batalha do Maracanã, 30 de Junho de 2013” 

https://www.youtube.com/watch?v=oyk61sMhF6w&feature=youtu.be 

Cerca de 500 pessoas protestam em frente à casa de Sérgio Cabral. A noite 

termina com violência, bombas de gás lacrimogêneo e perseguição a 

manifestantes pela ruas do Leblon. Seis são detidos.  

O portal Terra desmente a versão “oficial”, segundo a qual os manifestantes 

teriam iniciado as agressões: “A PM alegou que um manifestante atirou uma 

pedra, o que iniciou o confronto. A reportagem do Terra, no entanto, estava ao 

lado dos policiais quando começou a ação e não viu nenhuma pedra sendo lançada 

ou alguém sendo atingido”: 

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/,a1eba06ca8caf310VgnVCM20000099c

ceb0aRCRD.html 

 

5 de Julho 

Manifestação de policiais fecha a avenida Paulista. 

Youtube: “RJ: Mil vão à casa de Cabral, param bairro nobre e enfrentam a PM” 

https://www.youtube.com/watch?v=svUYh4y8Fao 

 

7 de Julho 

O secretário de segurança pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, 

declara que “Não há como separar o vândalo do manifestante”. 

Folha de S. Paulo: “A mídia perde o bonde” 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2013/07/1304542-a-midia-perde-

o-bonde.shtml 

 

 

https://medium.com/primavera-brasileira/dfa6bc73bd8a
https://www.youtube.com/watch?v=oyk61sMhF6w&feature=youtu.be
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/,a1eba06ca8caf310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/,a1eba06ca8caf310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
https://www.youtube.com/watch?v=svUYh4y8Fao
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2013/07/1304542-a-midia-perde-o-bonde.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2013/07/1304542-a-midia-perde-o-bonde.shtml
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8 de Julho 

Manifestação dos moradores do Santa Marta, em Botafogo. Para liberar o trânsito, 

polícia dispersa multidão com spray de pimenta. 

Fotos das manifestações: 

http://poderesponsabilidade.tumblr.com/ 

 

10 de Julho 

Manifestação pela volta dos militares reúne menos de 100 pessoas na Avenida Paulista. 

Grande protesto “Fora Cabral” no bairro das Laranjeiras e adjacências. Noite de 

muita violência nas ruas. Policiais perseguiam manifestantes, atirando a esmo; 

uma bomba de gás lacrimogêneo foi lançada dentro da Casa de Saúde Pinheiro 

Machado, outra, dentro do bar Amarelinho, no Centro. Em fuga, manifestantes 

depredaram lixeiras, seis pontos de ônibus, uma fachada de agência bancária e 

uma cabine de despachante de empresa de ônibus. 49 detidos. 

 

11 de Julho 

Duas manifestações no Rio, o “Ato das Centrais Sindicais” e o “Ocupa 

Guanabara”. Militantes sindicalistas e do PC do B contratam seguranças para se 

protegerem dos Black Blocs; há conflito entre os grupos. Polícia apreende, na 

presença de cinegrafistas, uma caixa com 12 coquetéis Molotv, que diz pertencer 

aos Black Blocs. Carros descaracterizados são filmados atirando a esmo nas ruas. 

Um jovem, Pedro Machado, é internado numa UTI com traumatismo craniano.  

Manifestação organizada pelo movimento União Contra a Corrupção, encabeçado 

por Maycon Freitas – que a revista Veja, em suas “páginas amarelas”, havia 

incensado como sendo “o jovem que reuniu milhares de jovens em manifestações 

no Rio” –, não reúne mais do que 100 pessoas no Centro da Cidade. 

Em protesto em São Paulo, grupo troca o nome da placa de sinalização da ponte 

Octávio Frias de Oliveira para “Ponte Vladimir Herzog”. 

 

12 de Julho 

O vídeo de um carro descaracterizado da polícia efetuando disparos nas ruas 

viraliza nas redes sociais. 

O Globo: “Anistia critica violência da PM em manifestação e acende discussão 

sobre o tema”.  

http://poderesponsabilidade.tumblr.com/
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http://oglobo.globo.com/rio/anistia-critica-violencia-da-pm-em-manifestacao-

acende-discussao-sobre-tema-9022231#ixzz2amGpsklT 

 

O cinegrafista Tiago Earp, que filmava um documentário sobre as manifestações, 

é atingido por 4 balas de borracha: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2013/07/pms-estavam-no-sadismo-diz-ferido-com-4-balas-de-

borracha-no-rio.html 

 

13 de Julho 

O editor-executivo de plataformas digitais do jornal O Globo, Pedro Doria, 

publica a reportagem “Uma bomba e seu rastro de sangue”, na qual narra a 

história da publicitária Renata da Paz, que, vítima de estilhaços de uma bomba de 

efeito moral quando voltava para casa depois da grande manifestação de 20 de 

junho, acabaria perdendo a visão de um olho. 

 

14 de Julho 

O ajudante de pedreiro Amarildo de Souza desaparece depois de ter sido levado 

por policiais à UPP na Rocinha. 

O Ministério Público do Rio de Janeiro convoca manifestantes a denunciarem 

abusos policiais em ação coletiva. 

Protesto bem humorado em frente ao hotel Copacabana Palace, em função do 

casamento de Beatriz Barata, filha do empresário dos transportes Jacob Barata. 

Daniel Barata, primo de Beatriz, arremessa da sacada do Hotel um cinzeiro que 

abre um corte na testa do jovem Ruan Nascimento, que é hospitalizado. O 

episódio deflagra o conflito, a Tropa de Choque dispersa os manifestantes.  

 

16 de Julho 

O vídeo mostrando um carro descaracterizado efetuando disparos chega à grande 

mídia. Polícia Militar reconhece que o uso de tais viaturas durante os protestos; 

alega, no entanto, que as balas eram de borracha: 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/14/video-mostra-

suposto-carro-da-pm-atirando-contra-manifestantes-no-rio.htm 

O Globo: “Governo do Rio admite excessos da polícia durante protestos. Após 

reunião com ativistas, secretário de Direitos Humanos anuncia regras para 

http://oglobo.globo.com/rio/anistia-critica-violencia-da-pm-em-manifestacao-acende-discussao-sobre-tema-9022231#ixzz2amGpsklT
http://oglobo.globo.com/rio/anistia-critica-violencia-da-pm-em-manifestacao-acende-discussao-sobre-tema-9022231#ixzz2amGpsklT
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/07/pms-estavam-no-sadismo-diz-ferido-com-4-balas-de-borracha-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/07/pms-estavam-no-sadismo-diz-ferido-com-4-balas-de-borracha-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/07/pms-estavam-no-sadismo-diz-ferido-com-4-balas-de-borracha-no-rio.html
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/14/video-mostra-suposto-carro-da-pm-atirando-contra-manifestantes-no-rio.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/14/video-mostra-suposto-carro-da-pm-atirando-contra-manifestantes-no-rio.htm
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disciplinar ação de PMS”. Zaqueu Teixeira, secretário estadual de assistência 

social e direitos humanos, anuncia a criação de um curso de capacitação em 

Direitos Humanos:  

http://oglobo.globo.com/rio/governo-do-rio-admite-excessos-da-policia-durante-

protestos-9049711#ixzz2amWh07bQ 

 

17 de Julho 

Grande protesto no Leblon. Às 18:50, quando os manifestantes começavam a se 

reunir, O Globo noticiava, em seu site, que “Novos protestos complicam trânsito 

no Rio”. A madrugada foi de intensa violência. Lojas são depredadas e saqueadas 

na avenida Ataulfo de Paiva; uma sede da Rede Globo no bairro é atacada; o 

comediante Rafucko é preso, acusado de jogar pedras (e filma o policial forjando 

o flagrante); manifestantes seguem para Ipanema, protestam em frente à 

residência de Beltrame; Tropa de Choque é filmada prendendo um manifestante, 

jogando no spray no advogado que o defendia e se recusando a informar para qual 

delegacia seria encaminhado. No final da noite, lê-se no Globo: “Mascarados 

enfrentam PM na porta de casa de Cabral e aterrorizam Leblon e Ipanema”. 

Jovem atingido pelo cinzeiro durante o protesto diante do casamento de “Dona 

Baratinha” (14/7) é preso na porta de casa, em Santa Teresa, com um cigarro de 

maconha. A notícia gera uma onda de protestos nas redes sociais: muitos acusam 

perseguição política, a tentativa de desmoralizar um manifestante tornado vítima.   

Paulínea, em São Paulo, anuncia implantação da Tarifa Zero no transporte 

público. 

Vídeo de P2 da Civil, armado, ameaçando manifestantes: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yziCgEVvkcs 

 

18 de Julho 

Reunião de emergência no Palácio Guanabara para tratar do “vandalismo 

praticado na Zona Sul”. O Comandante da PM Erir Ribeiro afirma que o  pacto 

entre a polícia, as entidades de Direitos Humanos e a OAB “não funcionou”. Faz 

um balanço dos números das manifestações até aquele momento: desde o início de 

junho, 62 pessoas foram presas em flagrante por crimes como furto qualificado, 

formação de quadrilha e porte de explosivos; 37 foram liberadas após pagar 

fiança. A coletiva é transmitida ao vivo pela Globonews, que em dado momento 

http://oglobo.globo.com/rio/governo-do-rio-admite-excessos-da-policia-durante-protestos-9049711#ixzz2amWh07bQ
http://oglobo.globo.com/rio/governo-do-rio-admite-excessos-da-policia-durante-protestos-9049711#ixzz2amWh07bQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yziCgEVvkcs
DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 09124432/CA



246 

passa a dividir a tela em duas metades: de um lado, Beltrame e o Coronel Erir 

Ribeiro se pronunciam sobre as manifestações; de outro, a repetição ad nauseam 

de imagens de bancos e lojas sendo quebrados. Nenhuma cena de abuso policial é 

exibida. Equipe da Mídia Ninja é impedida de cobrir a coletiva: a assessoria do 

governador declarou que “apenas a grande imprensa teria acesso”. 

O Globo: parentes de Amarildo se dizem ameaçados por policiais de UPP: 

http://oglobo.globo.com/rio/parentes-de-pedreiro-que-desapareceu-na-rocinha-

dizem-que-estao-sendo-ameacados-de-morte-por-policiais-de-upp-9087570 

 

19 de Julho 

Capa do Globo: “Ministério Público e Polícias se unem contra vandalismo. Após 

madrugada de medo, Zona Sul reclama de depredações e de falta de ação da PM.” 

Em coletiva, Cabral acusa “grupos internacionais” de estimular violência nos 

protestos cariocas:  

http://oglobo.globo.com/rio/cabral-acusa-grupos-internacionais-de-estimular-

violencia-em-protestos-9098454#ixzz2amRZCkbh 

Moradores da Rocinha fecham a autoestrada Lagoa-Barra em protesto por 

Amarildo. Site do Globo: “Protesto de moradores da Rocinha complica trânsito na 

Zona Sul”. 

O prefeito Eduardo Paes recebe uma equipe da Mídia Ninja para uma entrevista 

em seu gabinete. Os “ninjas” se mostram despreparados para a tarefa. Nas redes 

sociais, a entrevista repercute negativamente, com diversas críticas ao 

amadorismo dos repórteres.  

O Globo informa que o sociólogo Paulo Bahia sofrera um seqüestro, com ameaça 

de morte, em função de entrevistas concedidas à grande imprensa na qual acusava 

policiais infiltrados de fomentar a violência dos protestos. No mesmo dia, Merval 

Pereira, do Globo, escreve em sua coluna: “Se, como adeptos de teorias da 

conspiração divulgam pela internet, a polícia do Rio de Janeiro deixou de atuar 

para justificar atitudes mais violentas em futuras manifestações, contando com a 

rejeição da população à baderna que tomou conta das ruas, estamos no pior dos 

mundos”. 

 

 

 

http://oglobo.globo.com/rio/parentes-de-pedreiro-que-desapareceu-na-rocinha-dizem-que-estao-sendo-ameacados-de-morte-por-policiais-de-upp-9087570
http://oglobo.globo.com/rio/parentes-de-pedreiro-que-desapareceu-na-rocinha-dizem-que-estao-sendo-ameacados-de-morte-por-policiais-de-upp-9087570
http://oglobo.globo.com/rio/cabral-acusa-grupos-internacionais-de-estimular-violencia-em-protestos-9098454#ixzz2amRZCkbh
http://oglobo.globo.com/rio/cabral-acusa-grupos-internacionais-de-estimular-violencia-em-protestos-9098454#ixzz2amRZCkbh
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22 de Julho 

Confrontos generalizados em Laranjeiras e bairros vizinhos. Vários P2 (policiais 

infiltrados, à paisana) são identificados pela multidão e expulsos de volta à linha 

da polícia. Iniciada a violência, o saldo é mais uma vez brutal: Bruno, rapaz que 

estava na linha de frente, é preso, acusado de haver arremessado coquetéis 

molotov (as imagens do rapaz caído no asfalto, já rendido, e ainda assim sendo 

submetido a uma arma de choque até desmaiar, correm as redes sociais, e depois 

as emissoras de TV); um jovem (Leonardo Caruso) leva um tiro de munição letal 

na perna; repórter da France Press é atingido com cassetete na cabeça, Globonews 

noticia equivocadamente que ele teria sido vitima de um “coquetel molotov”; dois 

repórteres da Mídia Ninja que faziam a transmissão ao vivo do protesto são 

presos; o Twitter oficial da PM crava: “Membros da OAB prejudicando o trabalho 

da Polícia Militar”.  

Prisão do Ninja: 

http://www.youtube.com/watch?v=SlINOilQ68o&feature=youtu.be 

No Diário Oficial, o governo do Estado anuncia a criação, por meio do decreto 

44.302/13, da Comissão Especial de Investigação de Atos de Vandalismo em 

Manifestações Públicas (CEIV), que deverá ser composta por integrantes do 

Ministério Público, da Secretaria de Segurança e das polícias Civil e Militar. No 

mesmo dia, Bernardo Santoro, diretor do Instituto Liberal, publica um artigo no 

site da instituição, no qual aponta os muitos pontos inconstitucionais do decreto, 

qualificando-o como um DOI-Codi fluminense em plena democracia”: 

http://institutoliberal.org.br/blog/?p=5062 

 

Resumo do confronto:  

http://opalcoeomundo.blogspot.com.br/2013/07/desarquivando-o-brasil-lxv-

policia.html?spref=tw 

 

23 de Julho 

Em seu site, a PM publica nota de “esclarecimentos quanto ao emprego de 

Agentes de Inteligência (P-2) nas manifestações.” 

 http://www.imprensapmerj.com.br/?p=327 

Site do Globo: “Comissão que investiga vandalismo não pode quebrar sigilo, diz 

procurador-geral. Críticos afirmam que o projeto, assinado por Cabral, seriaé [sic] 

http://www.youtube.com/watch?v=SlINOilQ68o&feature=youtu.be
http://institutoliberal.org.br/blog/?p=5062
http://opalcoeomundo.blogspot.com.br/2013/07/desarquivando-o-brasil-lxv-policia.html?spref=tw
http://opalcoeomundo.blogspot.com.br/2013/07/desarquivando-o-brasil-lxv-policia.html?spref=tw
http://www.imprensapmerj.com.br/?p=327
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inconstitucional por garantir a quebra do sigilo telefônico”. O ato falho do jornal 

não passou desapercebido nas redes sociais, sobretudo no Facebook; na mesma 

noite a manchete seria reformulada: “Críticos alegam que o projeto de Cabral 

garante a quebra do sigilo telefônico, por isso seria inconstitucional.” 

Começa a circular na internet um texto do jornalista Carlos Newton associando a 

Mídia Ninja ao PT. 

 

24 de Julho 

Um pequeno editorial do Globo intitulado “Agilidade” é amplamente favorável ao 

CEIV: “Com a instalação da comissão especial formada por representantes do MP 

e policias, espera-se que as denúncias à justiça contra vândalos tramitem de forma 

mais rápida”. 

O Globo noticia: “Vídeos levantam hipótese de que PM infiltrado em protesto 

atacou policiais com bomba”.  

Jornal Nacional exibe reportagem sobre a ação de policiais infiltrados e mostra 

vídeo da internet que prova a inocência de Bruno. 

 

25 de Julho 

Protesto em frente à casa de Cabral: “Missa de 7º dia dos Manequins da Toulon”. 

O site do Globo noticia que não havia policiais infiltrados, assim como a edição 

da manhã seguinte (“Infiltrados oficiais - PMs à paisana dão lugar a fardados para 

vigiar e revistar manifestantes em ato no Leblon”). Falso: quem estava 

acompanhando pela Mídia Ninja viu quando um P2 foi identificado e expulso do 

protesto pela multidão. 

Pesquisa Ibope: governo Cabral tem somente 12% aprovação. 

Militante do PSOL e presença constante nas manifestações, o estudante Rodrigo 

D’Oliveira Graça, sofre um sequestro relâmpago na Tijuca.  

Poder e Responsabilidade: imagens de manifestações com “anime”: 

https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=V95EU9SLOIOj8wfvx4GoDA#q=ani

me 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=V95EU9SLOIOj8wfvx4GoDA#q=anime
https://www.google.com.br/?gfe_rd=cr&ei=V95EU9SLOIOj8wfvx4GoDA#q=anime
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26 de Julho 

Manifestantes vão à praia de Copacabana; chegam quase até ao palco da Jornada 

Mundial da Juventude (JMJ).  

Ato Black Bloc em São Paulo, em solidariedade aos cariocas. Cerca de 300 

pessoas foram do Masp até a 23 de Maio destruindo bancos, cabines de policia e 

automóveis de emissoras de televisão. A polícia acompanhou a movimentação de 

longe, alegando esperar o reforço da Força Tática.  

 

27 de Julho 

Marcha das Vadias em Copacabana e Ipanema; parte da manifestação segue até a 

casa de Cabral. 

 

29 de Julho 

Em Belo Horizonte, manifestantes ocupam o gabinete do prefeito Marcio Lacerda. 

 

30 de Julho 

Novo ato Black Bloc em SP, com depredação e confronto. 20 manifestantes 

detidos. 

 

31 de Julho 

Ato “MP, agora é a sua vez! 1° Grande Ato Cobrando Ações do Ministério 

Público”. Manifestantes  invadem a Câmara e são expulsos com violência. Uma 

pintura no interior da Câmara é pichada. 

 

1 de Agosto 

Moradores da Rocinha fazem protesto por Amarildo, de São Conrado até o 

Leblon, em frente à residência de Cabral. Site do Globo noticia: “Protesto dá nó 

no trânsito da Zona Sul”.  

Edição impressa do jornal O Globo anuncia: “Oposição cria grupo para infernizar 

a vida de Cabral na Alerj”. 

 

2 de Agosto 

O governador Sérgio Cabral começa a dar os primeiros sinais de que a pressão 

popular está surtindo efeito. Anuncia que estuda cancelar concessão do Maracanã, 
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e que irá recuperar o estádio Célio de Barros (atletismo) e manter o Julio 

Delamare (natação). 

O Globo: “Bandeira da desmilitarização ganha força. Com a onda de protestos, 

tema é debatido por especialistas que propõem união das polícias Civil e Militar”. 

http://oglobo.globo.com/rio/bandeira-dadesmilitarizacaoganha-forca-

9329441#ixzz2aq9UZICb 

Caso Amarildo: vem a público a informação de que os carros da UPP estavam 

com o GPS desligado. 

 

4 de Agosto 

O Globo publica matéria desabonadora sobre a Mídia Ninja: 

http://oglobo.globo.com/pais/ninjas-querem-verba-oficial-para-sobreviver-

9343258 

 

5 de Agosto 

Cabral anuncia que a escola Friedenreich não será demolida. 

 

O coronel Erir Ribeiro, comandante da PM carioca, é exonerado depois de dar 

anistia a mais de 400 policiais suspensos por infrações.  

 

Roda Viva (TV Cultura) entrevista o Bruno Torturra e Pablo Capilé, da Mídia 

Ninja. 

 

Black Blocs divulgam vídeo no Facebook, explicando suas ações: 

https://www.facebook.com/photo.php?v=554494614598706&set=vb.5313716669

11001&type=2&theater 

 

6 de Agosto 

Protesto contra Alckmin fecha a Avenida Paulista. 

 

7 de Agosto 

Protesto em frente a sede da Rede Globo, no Jardim Botânico: 

http://oglobo.globo.com/rio/rapaz-detido-em-manifestacao-na-rua-jardim-

botanico-9408430 

http://oglobo.globo.com/rio/bandeira-dadesmilitarizacaoganha-forca-9329441#ixzz2aq9UZICb
http://oglobo.globo.com/rio/bandeira-dadesmilitarizacaoganha-forca-9329441#ixzz2aq9UZICb
http://oglobo.globo.com/pais/ninjas-querem-verba-oficial-para-sobreviver-9343258
http://oglobo.globo.com/pais/ninjas-querem-verba-oficial-para-sobreviver-9343258
https://www.facebook.com/photo.php?v=554494614598706&set=vb.531371666911001&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=554494614598706&set=vb.531371666911001&type=2&theater
http://oglobo.globo.com/rio/rapaz-detido-em-manifestacao-na-rua-jardim-botanico-9408430
http://oglobo.globo.com/rio/rapaz-detido-em-manifestacao-na-rua-jardim-botanico-9408430
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No twitter, Eduardo Viveiros de Castro observa: “O Globo acaba de inventar a 

manifestação contra nada. Exceto que a dita expressão de descontentamento 

popular deu-se na porta de, e contra, a sede da Rede Globo no Rio de Janeiro.” 

Na internet, explode debate sobre o Fora do Eixo, coletivo dentro do qual foi 

gestada a Mídia Ninja. A polêmica começou com o depoimento da cineasta 

Beatriz Seigner; rapidamente, outros tantos depoimentos, contra e a favor ao Fora 

do Eixo, se acumulariam no Facebook. 

Globo publica reportagem sobre Bruno, o rapaz que foi preso, acusado 

injustamente de haver atirado um coquetel molotv na polícia, e depois liberado: 

http://oglobo.globo.com/rio/bruno-teles-de-super-heroi-de-mentirinha-perigoso-

incendiario-9389619 

A revista Carta Capital sai com reportagem de capa sobre os Black Blocs. 

 

8 de Agosto 

Manifestante ocupam a Câmara, em protesto contra a CPI dos Ônibus. São 

expulsos com truculência. 

Imprensa repercute informações de que a mulher de Amarildo estaria ligada ao 

tráfico de drogas.  

 

9 de Agosto 

O Dia: Nova ocupação da Câmara. Policial Militar chama o deputado Chico 

Alencar (PSOL) para a briga:  

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-09/pm-chama-deputado-

federal-para-a-briga-dentro-de-plenario.html 

 

10 de Agosto 

Sobre ocupação da Câmara, diz o jornal O Globo que os vereadores foram 

mantidos em “cárcere privado”: 

http://oglobo.globo.com/rio/a-camara-do-rio-ocupada-por-manifestantes-9441046 

 

11 de Agosto 

Globo traça perfil dos grupos de manifestantes: http://oglobo.globo.com/pais/de-

quem-o-grito-que-ecoa-nas-manifestacoes-cariocas-9465555 

http://oglobo.globo.com/rio/bruno-teles-de-super-heroi-de-mentirinha-perigoso-incendiario-9389619
http://oglobo.globo.com/rio/bruno-teles-de-super-heroi-de-mentirinha-perigoso-incendiario-9389619
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-09/pm-chama-deputado-federal-para-a-briga-dentro-de-plenario.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-09/pm-chama-deputado-federal-para-a-briga-dentro-de-plenario.html
http://oglobo.globo.com/rio/a-camara-do-rio-ocupada-por-manifestantes-9441046
http://oglobo.globo.com/pais/de-quem-o-grito-que-ecoa-nas-manifestacoes-cariocas-9465555
http://oglobo.globo.com/pais/de-quem-o-grito-que-ecoa-nas-manifestacoes-cariocas-9465555
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Vídeo mostrando a sessão que deu a Chiquinho Brazão (PMDB) a presidência da 

CPI dos Ônibus viraliza na internet: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ySc92KbpP7E 

 

12 de Agosto 

Palácio da Guanabara também é ocupado, agora por professores estaduais. São 

expulsos com violência; confronto se alastra posteriormente, com a chegada dos 

Black Blocs: 

https://www.facebook.com/photo.php?v=157084584488017&set=vb.1460554855

90927&type=2&theater 

Paes anuncia o tombamento da Escola Friedenreich e da Aldeia Maracanã, 

reivindicação antiga dos manifestantes: http://oglobo.globo.com/rio/eduardo-paes-

tomba-escola-municipal-friedenreich-antigo-museu-do-indio-9475646 

 

13 de Agosto 

Em mais um recuo, Cabral anuncia fim da resolução 013, que condicionava a 

realização de festas e atividades de lazer em comunidades pacificada à aprovação 

prévia do comandante da UPP local: http://oglobo.globo.com/rio/cabral-usa-

jornal-comunitario-para-anunciar-fim-de-restricao-eventos-em-areas-com-upps-

9516655 

 

14 de Agosto 

O Globo noticia que manifestantes “trancam” o presidente da Câmara: 

http://oglobo.globo.com/rio/manifestantes-trancam-presidente-da-camara-no-

palacio-pedro-ernesto-9524781 

Novo protesto no Palácio Guanabara. Violência praticada por um grupo de 

policiais militares do Choque é tanta, que um delegado da Polícia Civil lhes dá 

voz de prisão: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UPZEOX0RNUI

#at=115 

Passeata de professores reúne 15 mil na Zona Sul: 

http://odia.ig.com.br/noticia/educacao/2013-08-14/mais-de-15-mil-professores-se-

reunem-em-protesto-na-zona-sul.html 

Em São Paulo, passeata do MPL termina em confronto com a polícia. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ySc92KbpP7E
https://www.facebook.com/photo.php?v=157084584488017&set=vb.146055485590927&type=2&theater
https://www.facebook.com/photo.php?v=157084584488017&set=vb.146055485590927&type=2&theater
http://oglobo.globo.com/rio/eduardo-paes-tomba-escola-municipal-friedenreich-antigo-museu-do-indio-9475646
http://oglobo.globo.com/rio/eduardo-paes-tomba-escola-municipal-friedenreich-antigo-museu-do-indio-9475646
http://oglobo.globo.com/rio/cabral-usa-jornal-comunitario-para-anunciar-fim-de-restricao-eventos-em-areas-com-upps-9516655
http://oglobo.globo.com/rio/cabral-usa-jornal-comunitario-para-anunciar-fim-de-restricao-eventos-em-areas-com-upps-9516655
http://oglobo.globo.com/rio/cabral-usa-jornal-comunitario-para-anunciar-fim-de-restricao-eventos-em-areas-com-upps-9516655
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UPZEOX0RNUI#at=115
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UPZEOX0RNUI#at=115
http://odia.ig.com.br/noticia/educacao/2013-08-14/mais-de-15-mil-professores-se-reunem-em-protesto-na-zona-sul.html
http://odia.ig.com.br/noticia/educacao/2013-08-14/mais-de-15-mil-professores-se-reunem-em-protesto-na-zona-sul.html
DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 09124432/CA



253 

15 de Agosto 

Mais protestos no Centro; polícia fecha ruas que dão acesso a Câmara. 

O prefeito Eduardo Paes realiza uma vídeo conferência (“Google hangout”) com 

transmissão ao vivo pelo Youtube. Durante duas horas, respondeu a perguntas 

feitas por Miguel Lago (Meu Rio), Jailson de Souza (Observatório de Favelas), 

Ronaldo Kramer (vice-presidente da OAB-RJ), Tico Santa Cruz (músico e ativista 

social) e Fabrícia Ramos (pesquisadora do IETS e do Instituto Mais Democracia), 

com mediação de um jornalista da rede Bandeirantes.  

O vídeo está disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=R4MLy7_l9do 

 

16 de Agosto 

Capa do Globo: “200 param o Rio por sete horas”. 

 

17 de Agosto 

Protestos em frente à casa do prefeito Eduardo Paes, no Alto da Boa Vista.  

Em sua edição impressa, O Globo faz um esforço orquestrado para insistir na tese 

de que as manifestações são um transtorno para a cidade, sugerindo que um 

“manifestódromo liberaria vias vitais e evitaria caos no trânsito”. No editorial “O 

direito à liberdade de expressão”, o jornal reforça o argumento de que o direito à 

manifestação não pode sobrepujar o de ir e vir. Na página seguinte, Zuenir 

Ventura afirma que “Já se ouvem aqui e ali indignados desabafos do tipo: 

‘chega!’, ‘já está demais’”, enquanto Milton Corrêa da Costa, tenente-coronel da 

reserva da PM carioca, pede “Aos inimigos da democracia, o rigor da lei”.  

 

18 de Agosto 

Passeata dos professores grevistas em Copacabana. 

 

19 de Agosto 

Protesto “Fora Cabral e a Farsa Eleitoral”. Policiais impedem a imprensa de fazer 

fotos e filmagens; repórteres e cinegrafistas são agredidos com bombas de efeito 

moral, sprays de pimenta e balas de borracha. Uma moradora de rua, deficiente 

mental, é atacada, chegando a ficar nua:  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w2LxJdOwOG4#

at=231 

http://www.youtube.com/watch?v=R4MLy7_l9do
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w2LxJdOwOG4#at=231
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=w2LxJdOwOG4#at=231
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Delegados querem aplicação da lei que torna crime “incitar a subversão da ordem 

social”; reivindicam também que manifestações tenham aviso prévio de 15 dias: 

http://oglobo.globo.com/rio/associacao-de-delegados-pede-novas-regras-para-

manifestacoes-9615477 

Globo registra agressão da PM à imprensa: 

http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/rjtv-1edicao/t/edicoes/v/pm-lanca-

spray-de-pimenta-em-jornalista-e-manifestantes-durante-protesto-na-zona-

sul/2769735/ 

 

20 de Agosto 

Policial filmado jogando spray de pimenta na imprensa em 19/8 é afastado: 

http://oglobo.globo.com/rio/policial-que-jogou-spray-de-pimenta-em-jornalistas-

durante-manifestacao-afastado-9626013 

22 de Agosto 

“Ato contra o genocídio negro” no Rio de Janeiro sai da Rocinha e vai até a casa 

do Secretário de Segurança Pública, José Beltrame. O Globo mais uma vez 

destaca o prejuízo ao trânsito: 

http://oglobo.globo.com/rio/manifestacao-contra-desaparecimento-de-amarildo-

complica-transito-na-zona-sul-9663105 

CPI dos Ônibus é suspensa por 48 horas:  

http://oglobo.globo.com/rio/justica-do-rio-decide-suspender-cpi-dos-onibus-

9663448 

Equipe da Globonews hostilizada por manifestantes pró-CPI: 

http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/todos-os-

videos/v/equipe-da-globonews-e-hostilizada-na-camara-de-vereadores/2774994/ 

Globo: Pancadaria durante intervalo da reunião da CPI dos ônibus causa medo nas 

ruas do Centro: http://oglobo.globo.com/rio/pancadaria-durante-intervalo-da-

reuniao-da-cpi-dos-onibus-causa-medo-nas-ruas-do-centro-9654268 

 

23 de Agosto 

Funcionários da secretaria estadual de Governo, que, a despeito de estarem em 

horário de trabalho, participaram da manifestação a favor da CPI dos Ônibus, 

envolvendo-se inclusive da pancadaria ocorrida na rua, foram exonerados de seus 

cargos: 

http://oglobo.globo.com/rio/associacao-de-delegados-pede-novas-regras-para-manifestacoes-9615477
http://oglobo.globo.com/rio/associacao-de-delegados-pede-novas-regras-para-manifestacoes-9615477
http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/rjtv-1edicao/t/edicoes/v/pm-lanca-spray-de-pimenta-em-jornalista-e-manifestantes-durante-protesto-na-zona-sul/2769735/
http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/rjtv-1edicao/t/edicoes/v/pm-lanca-spray-de-pimenta-em-jornalista-e-manifestantes-durante-protesto-na-zona-sul/2769735/
http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/rjtv-1edicao/t/edicoes/v/pm-lanca-spray-de-pimenta-em-jornalista-e-manifestantes-durante-protesto-na-zona-sul/2769735/
http://oglobo.globo.com/rio/policial-que-jogou-spray-de-pimenta-em-jornalistas-durante-manifestacao-afastado-9626013
http://oglobo.globo.com/rio/policial-que-jogou-spray-de-pimenta-em-jornalistas-durante-manifestacao-afastado-9626013
http://oglobo.globo.com/rio/manifestacao-contra-desaparecimento-de-amarildo-complica-transito-na-zona-sul-9663105
http://oglobo.globo.com/rio/manifestacao-contra-desaparecimento-de-amarildo-complica-transito-na-zona-sul-9663105
http://oglobo.globo.com/rio/justica-do-rio-decide-suspender-cpi-dos-onibus-9663448
http://oglobo.globo.com/rio/justica-do-rio-decide-suspender-cpi-dos-onibus-9663448
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/todos-os-videos/v/equipe-da-globonews-e-hostilizada-na-camara-de-vereadores/2774994/
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/todos-os-videos/v/equipe-da-globonews-e-hostilizada-na-camara-de-vereadores/2774994/
http://oglobo.globo.com/rio/pancadaria-durante-intervalo-da-reuniao-da-cpi-dos-onibus-causa-medo-nas-ruas-do-centro-9654268
http://oglobo.globo.com/rio/pancadaria-durante-intervalo-da-reuniao-da-cpi-dos-onibus-causa-medo-nas-ruas-do-centro-9654268
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http://oglobo.globo.com/rio/depois-de-participarem-de-manifestacao-pro-cpi-dos-

onibus-funcionarios-do-estado-sao-exonerados-9669967 

 

26 de Agosto 

Protesto contra privatização do Maracanã. 

Black Blocs publicam autocrítica no Facebook: 

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-black-bloc-critica-proprios-membros-

por-vandalismo-e-anuncia-

mudanca,b3d86fbf68bb0410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 

 

27 de Agosto 

Ato “Fora Cabral” termina em muita violência em Laranjeiras e Lapa. Há 

denúncias de munição letal sendo usada.  PM adota nova arma: tiros de borracha 

com tinta, para marcar manifestantes. Além disso, não informa mais para onde 

está levando os presos, espalhando os detidos por diversas DPs, para evitar 

tumulto na porta de uma só. 

http://oglobo.globo.com/rio/manifestantes-policiais-entram-em-confronto-em-

laranjeiras-9717149 

Mulher agredida por PMs, no chão: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eBam-Hx1Zuk 

O Globo repercute agressão à menina: 

http://oglobo.globo.com/rio/video-mostra-jovem-sendo-agredida-por-policiais-

militares-no-centro-9727869 

Resumo do confronto (Coletivo Mariachi): 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tsIAC99DM10 

Imagens da resistência (A Nova Democracia): 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VAlBxPxcJGI#t=

21 

 

30 de Agosto 

Ato “Dia Nacional das Lutas”, na Avenida Rio Branco. 

Protesto em 7 capitais brasileiras contra a concentração de poder midiático da 

Rede Globo. Manifestaram arremessam merda na sede da emissora em São Paulo. 

http://oglobo.globo.com/rio/depois-de-participarem-de-manifestacao-pro-cpi-dos-onibus-funcionarios-do-estado-sao-exonerados-9669967
http://oglobo.globo.com/rio/depois-de-participarem-de-manifestacao-pro-cpi-dos-onibus-funcionarios-do-estado-sao-exonerados-9669967
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-black-bloc-critica-proprios-membros-por-vandalismo-e-anuncia-mudanca,b3d86fbf68bb0410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-black-bloc-critica-proprios-membros-por-vandalismo-e-anuncia-mudanca,b3d86fbf68bb0410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-black-bloc-critica-proprios-membros-por-vandalismo-e-anuncia-mudanca,b3d86fbf68bb0410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html
http://oglobo.globo.com/rio/manifestantes-policiais-entram-em-confronto-em-laranjeiras-9717149
http://oglobo.globo.com/rio/manifestantes-policiais-entram-em-confronto-em-laranjeiras-9717149
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eBam-Hx1Zuk
http://oglobo.globo.com/rio/video-mostra-jovem-sendo-agredida-por-policiais-militares-no-centro-9727869
http://oglobo.globo.com/rio/video-mostra-jovem-sendo-agredida-por-policiais-militares-no-centro-9727869
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tsIAC99DM10
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VAlBxPxcJGI#t=21
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VAlBxPxcJGI#t=21
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Novamente, a Ponte Otávio Frias é rebatizada de “Ponte Jornalista Vladimir 

Herzog”. 

Jornal O Dia informa que há grandes chances de ser aprovado um projeto que 

proíbe o uso de máscaras durante protestos nas ruas: 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-30/informe-do-dia-sem-

mascarados.html 

 

31 de Agosto 

Globo publica artigo fazendo um suposto  “mea culpa” pela posição do jornal 

durante e após o Golpe de 64: 

http://oglobo.globo.com/pais/apoio-editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9771604 

 

03 de Setembro 

1º Grande Baile de Máscaras - Pelo livre direito a manifestação – Cinelândia. 

http://oglobo.globo.com/rio/manifestantes-com-mascaras-agora-serao-

identificados-civil-criminalmente-9801904 

 

 

04 de Setembro 

“Grande Ato dos #Arrebentados!” 

Protesto contra o BRT fecha a Avenida das Américas, na Barra. 

5 administradores da página carioca do Black Bloc no Facebook foram indiciados, 

hoje, em uma ação da Polícia Civil. Acusados de incitação à violência e formação 

de quadrilha armada, tiveram computadores, notebooks e outros pertences 

confiscados para investigação.  

Professores que ocupavam o prédio da SEEDUC - Secretaria Estadual de 

Educação – são expulsos pelo Choque. Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lQne2FKZ7NM 

 

05 de Setembro 

OcupaCabral desmonta acampamento no Leblon. 

Globo anuncia que “mascarados” serão presos no dia 7: 

http://oglobo.globo.com/pais/mascarados-serao-presos-em-manifestacoes-de-7-

de-setembro-em-brasilia-9836798 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-30/informe-do-dia-sem-mascarados.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-30/informe-do-dia-sem-mascarados.html
http://oglobo.globo.com/pais/apoio-editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9771604
http://oglobo.globo.com/rio/manifestantes-com-mascaras-agora-serao-identificados-civil-criminalmente-9801904
http://oglobo.globo.com/rio/manifestantes-com-mascaras-agora-serao-identificados-civil-criminalmente-9801904
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lQne2FKZ7NM
http://oglobo.globo.com/pais/mascarados-serao-presos-em-manifestacoes-de-7-de-setembro-em-brasilia-9836798
http://oglobo.globo.com/pais/mascarados-serao-presos-em-manifestacoes-de-7-de-setembro-em-brasilia-9836798
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Estadão: Black Bloc tem participação de políticos e professores: 

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,black-bloc-no-rio-teria-participacao-

de-politicos-e-professores-dizem-investigadores,1071582,0.htm 

 

06 de Setembro 

Ato pela liberdade dos Black Blocs presos (da Cinelândia ao Fórum): 

https://www.youtube.com/watch?v=eK-M8PwmX-o 

Integrantes do Black Bloc vão ficar presos até o julgamento: grupo foi indiciado 

por crime de formação de quadrilha armada e incitação à violência; 27ª Vara 

Criminal de Justiça converteu prisão em preventiva. 

 

Ninjas publicam vídeo no Youtube com Caetano Veloso e o humorista Rafucko 

defendendo o uso de máscaras: 

http://www.youtube.com/watch?v=15WUSa1iohg 

 

07 de Setembro 

No bairro das Laranjeiras, as tropas da PM “seqüestraram” manifestantes 

selecionados segundo um critério de puro terrorismo: não se levava grupos 

inteiros, mas somente uma pessoa de cada grupamento; presos ficavam sem 

parceiros, sem ter como dar notícias. 47 pessoas foram detidas, levadas para a DP 

de Bonsucesso; o delegado responsável decide liberar todos manifestantes, sem 

registro algum. 

Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, foram 

contabilizados ao menos 21 casos de violação contra 20 profissionais da imprensa 

durante as manifestações de 7 de setembro. A polícia foi responsável por 85% das 

agressões - 18 casos, na maioria das vezes por uso ostensivo de spray de pimenta.  

Resumo do Coletivo Mariachi sobre o 7 de setembro no RJ: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tqRcuiaYWZI 

Vídeo do 7 de setembro em São Paulo: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r6y0b42wzC8 

Flagra de P2 com bombas: 

http://www.inforesolve.com.br/bombadelegacia.avi 

Polícia ataca imprensa em Brasília, literalmente soltando os cachorros: 

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,black-bloc-no-rio-teria-participacao-de-politicos-e-professores-dizem-investigadores,1071582,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,black-bloc-no-rio-teria-participacao-de-politicos-e-professores-dizem-investigadores,1071582,0.htm
https://www.youtube.com/watch?v=eK-M8PwmX-o
http://www.youtube.com/watch?v=15WUSa1iohg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tqRcuiaYWZI
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r6y0b42wzC8
http://www.inforesolve.com.br/bombadelegacia.avi
DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 09124432/CA



258 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/09/fotografo-fica-ferido-em-

protesto-perto-do-estadio-nacional-de-brasilia.html 

PM dando “dura” em jornalista: 

http://www.youtube.com/watch?v=pmzA4qGpbeM&feature=youtu.be 

Vídeo de idosas passando mal pelo gás: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NwOzSid7Phk 

Grito dos excluídos (de manhã, no Centro). Resumo da Mídia Ninja: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZucNYPOliNQ 

“Ninja” da Globonews é agredido e expulso da manifestação: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q_UzK1XvkO0 

Repórter da A Nova Democracia é preso: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g2Jg-

p7tblo#t=160 

O imóvel da Sociedade Viva Cazuza, próximo ao acesso ao Túnel Santa Bárbara, 

foi atingido por bombas de gás lacrimogêneo. Crianças se queixaram de ter 

aspirado o gás. 

Pernambuco: violência policial: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HxGdUYpG8jE 

Brasília: Capitão do Choque admite que lançou spray desnecessariamente 

(“Porque eu quis”): 

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qKMEej-ptoE 

São Paulo: policial atropela manifestante. 

http://www.youtube.com/watch?v=FQw7eMVt5gM 

PM carioca atropela manifestante: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wkbCiBHiSuM#t

=95 

Rapaz fica cego de um olho por bomba da PM em São Paulo: 

http://www.youtube.com/watch?v=1_7HV_Vq2CE 

 “V de Velhacos: o ultrarreacionarismo do Anonymous do Brasil”: 

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-ultrarreacionarismo-do-anonymous-

do-brasil/ 

 

 

 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/09/fotografo-fica-ferido-em-protesto-perto-do-estadio-nacional-de-brasilia.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/09/fotografo-fica-ferido-em-protesto-perto-do-estadio-nacional-de-brasilia.html
http://www.youtube.com/watch?v=pmzA4qGpbeM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NwOzSid7Phk
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZucNYPOliNQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q_UzK1XvkO0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g2Jg-p7tblo#t=160
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=g2Jg-p7tblo#t=160
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HxGdUYpG8jE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qKMEej-ptoE
http://www.youtube.com/watch?v=FQw7eMVt5gM
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wkbCiBHiSuM#t=95
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wkbCiBHiSuM#t=95
http://www.youtube.com/watch?v=1_7HV_Vq2CE
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-ultrarreacionarismo-do-anonymous-do-brasil/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/o-ultrarreacionarismo-do-anonymous-do-brasil/
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10 de Setembro 

Aprovado na Assembleia Legislativa do estado do Rio (Alerj) o projeto de lei que 

proíbe o uso de máscaras e outros artefatos para esconder o rosto em 

manifestações no estado: 

http://oglobo.globo.com/rio/alerj-aprova-projeto-que-impede-uso-de-mascaras-

em-manifestacoes-9894461#ixzz2eWpdN6kR  

Anistia Internacional em nota de repúdio: 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/09/10/pais-vive-

retrocesso-ao-criminalizar-protestos-diz-representante-da-anistia-internacional-

no-brasil.htm 

 

12 de Setembro 

Manifestantes ocupam escadaria da Câmara dos Vereadores do Rio. 

Justiça manda soltar 3 integrantes Black Bloc presos. 

 

13 de Setembro 

PM fecha rua para que manifestantes não fechem a rua: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R8DmpRTOlDU

#t=420 

 

16 de Setembro 

O desembargador Agostinho Vieira, da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, 

determinou a suspensão dos trabalhos da CPI dos Ônibus da Câmara de 

Vereadores. O magistrado aceitou recurso de vereadores, que contesta a formação 

da CPI, composta por maioria do bloco de apoio ao prefeito do Rio, Eduardo 

Paes.  

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-09-16/justica-concede-efeito-

suspensivo-e-interrompe-trabalhos-da-cpi-dos-

onibus.html?fb_action_ids=232903746860246&fb_action_types=og.recommends

&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22232903746860246%

22%3A243097345837419%7D&action_type_map=%7B%22232903746860246%

22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D 

 

 

http://oglobo.globo.com/rio/alerj-aprova-projeto-que-impede-uso-de-mascaras-em-manifestacoes-9894461#ixzz2eWpdN6kR
http://oglobo.globo.com/rio/alerj-aprova-projeto-que-impede-uso-de-mascaras-em-manifestacoes-9894461#ixzz2eWpdN6kR
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/09/10/pais-vive-retrocesso-ao-criminalizar-protestos-diz-representante-da-anistia-internacional-no-brasil.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/09/10/pais-vive-retrocesso-ao-criminalizar-protestos-diz-representante-da-anistia-internacional-no-brasil.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/09/10/pais-vive-retrocesso-ao-criminalizar-protestos-diz-representante-da-anistia-internacional-no-brasil.htm
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R8DmpRTOlDU#t=420
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R8DmpRTOlDU#t=420
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-09-16/justica-concede-efeito-suspensivo-e-interrompe-trabalhos-da-cpi-dos-onibus.html?fb_action_ids=232903746860246&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%222329037468
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-09-16/justica-concede-efeito-suspensivo-e-interrompe-trabalhos-da-cpi-dos-onibus.html?fb_action_ids=232903746860246&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%222329037468
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-09-16/justica-concede-efeito-suspensivo-e-interrompe-trabalhos-da-cpi-dos-onibus.html?fb_action_ids=232903746860246&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%222329037468
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-09-16/justica-concede-efeito-suspensivo-e-interrompe-trabalhos-da-cpi-dos-onibus.html?fb_action_ids=232903746860246&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%222329037468
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-09-16/justica-concede-efeito-suspensivo-e-interrompe-trabalhos-da-cpi-dos-onibus.html?fb_action_ids=232903746860246&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%222329037468
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-09-16/justica-concede-efeito-suspensivo-e-interrompe-trabalhos-da-cpi-dos-onibus.html?fb_action_ids=232903746860246&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%222329037468
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17 de Setembro 

Youtube: Ativistas denunciam ameaças de milicianos: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NXr_U3AEpDE 

 

20 de Setembro 

Cerca de 300 pessoas acompanham a Comissão Extraordinária de Direitos 

Humanos e Minorias na Cinelândia, no Rio de Janeiro.  

Manifestação dos professores fecha rua no Centro. Site do Globo fala em “caos no 

transito”. 

 

21 de Setembro 

Baile de Máscaras em laranjeiras; grupo invade o Palácio da Guanabara cantando 

marchinhas de carnaval: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5_dkqbKtU0I#t=

363 

 

25 de Setembro 

Ato em frente a ALERJ termina com 8 detidos, inclusive o já famoso “Batman”: 

http://oglobo.globo.com/rio/black-blocs-fazem-protesto-contra-lei-que-proibe-

mascaras-no-centro-10151841 

PM não sabe dizer porque prendeu um rapaz: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J7iCR9yEBRU#t

=171 

 

26 de Setembro 

Cabral revoga o decreto da CEIV. 

Professores do município ocupam Câmara Municipal. 

 

27 de Setembro 

Retrospectiva das manifestações: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZWIk3mQpHT0 

PM invade Câmara; desocupação dos professores: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3QYQ70F1C3Y#

t=83 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NXr_U3AEpDE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5_dkqbKtU0I#t=363
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5_dkqbKtU0I#t=363
http://oglobo.globo.com/rio/black-blocs-fazem-protesto-contra-lei-que-proibe-mascaras-no-centro-10151841
http://oglobo.globo.com/rio/black-blocs-fazem-protesto-contra-lei-que-proibe-mascaras-no-centro-10151841
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J7iCR9yEBRU#t=171
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J7iCR9yEBRU#t=171
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZWIk3mQpHT0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3QYQ70F1C3Y#t=83
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3QYQ70F1C3Y#t=83
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30 de Setembro 

Ato contra o massacre da educação pelo estado do Rio de Janeiro – Dias de Luta. 

 

1 de Outubro 

Greve completa 46 dias. 

Jornal Nacional: 

http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/t/edicoes/v/professores-

protestam-contra-plano-de-cargos-e-salarios-no-rj/2861057/ 

P2 quebra agência e é perseguido; PM reaje com violência: 

http://www.youtube.com/watch?v=RsLM9AcJHXk&feature=youtu.be 

O Globo: Policiais envolvidos no caso Amarildo sao indiciados: 

http://oglobo.globo.com/rio/dez-policiais-sao-indiciados-no-caso-amarildo-

10221199 

 

2 de outubro 

Vídeo do Globo: policial forja flagrante de morteiro: 

http://oglobo.globo.com/videos/t/todos-os-videos/v/webchamada/2862943/ 

PM tenta forjar flagrante de pedra: 

http://www.youtube.com/watch?v=qHs2YyU2QIA 

 

3 de outubro 

Resumo dos professores: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2MUtki9fZYo 

 

4 de outubro 

Grande manifestação dos professores na Cinelândia (depoimentos): 

https://www.youtube.com/watch?v=OwKsew0ZrqA 

Flagra de homem no teto da Câmara arremessando objetos nos professores: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/video-mostra-homem-

atirando-objeto-do-telhado-da-camara-do-rio.html 

Policial debocha de professores nas redes sociais: “Foi mal, fessor”: 

http://oglobo.globo.com/rio/pm-tenta-identificar-policial-da-foto-com-legenda-

foi-mal-fessor-10250761 

O Globo: “Amarildo: PMs se apresentam após ter prisão decretada pela Justiça” 

http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/t/edicoes/v/professores-protestam-contra-plano-de-cargos-e-salarios-no-rj/2861057/
http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/t/edicoes/v/professores-protestam-contra-plano-de-cargos-e-salarios-no-rj/2861057/
http://www.youtube.com/watch?v=RsLM9AcJHXk&feature=youtu.be
http://oglobo.globo.com/rio/dez-policiais-sao-indiciados-no-caso-amarildo-10221199
http://oglobo.globo.com/rio/dez-policiais-sao-indiciados-no-caso-amarildo-10221199
http://oglobo.globo.com/videos/t/todos-os-videos/v/webchamada/2862943/
http://www.youtube.com/watch?v=qHs2YyU2QIA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2MUtki9fZYo
https://www.youtube.com/watch?v=OwKsew0ZrqA
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/video-mostra-homem-atirando-objeto-do-telhado-da-camara-do-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/10/video-mostra-homem-atirando-objeto-do-telhado-da-camara-do-rio.html
http://oglobo.globo.com/rio/pm-tenta-identificar-policial-da-foto-com-legenda-foi-mal-fessor-10250761
http://oglobo.globo.com/rio/pm-tenta-identificar-policial-da-foto-com-legenda-foi-mal-fessor-10250761
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http://oglobo.globo.com/rio/amarildo-pms-se-apresentam-apos-ter-prisao-

decretada-pela-justica-10257360 

O Dia: Nenhum PM foi preso ou afastado desde as manifestações de Junho: 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-10-04/nenhum-pm-foi-punido-

por-abuso-em-protestos-no-

rio.html?fb_action_ids=446879952094439&fb_action_types=og.recommends&fb

_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22446879952094439%22%

3A547045702032241%7D&action_type_map=%7B%22446879952094439%22%

3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D 

Sepe: Black Blocs ajudaram os professores. 

http://oglobo.globo.com/rio/coordenadora-do-sepe-diz-que-adeptos-da-tatica-

black-bloc-ajudaram-professores-10258008 

 

7 de outubro 

Grande ato dos professores no Centro. Polícia fala em 10 mil; Sepe em 50 mil, 

Mídia Ninja em 500 mil. Violência ao final. 

Relato do “Voz das Ruas”: 

http://www.youtube.com/watch?v=Ez5MSn0qnO0 

http://oglobo.globo.com/rio/vandalismo-apos-protesto-deixa-rastro-de-destruicao-

na-cinelandia-10289552 

http://oglobo.globo.com/rio/cronica-da-violencia-os-black-blocs-provocaram-

policia-10288673 

Repórter da Nova Democracia quase é preso; multidão não deixa: 

http://www.youtube.com/watch?v=Md589dwbM4w 

Crescimento das mídias ninjas: 

http://twitcasting.tv/dricaninja 

http://twitcasting.tv/tucaninjarj 

http://twitcasting.tv/ricardo_gama 

http://twitcasting.tv/vidblogvidigal 

http://twitcasting.tv/woodydudu 

http://twitcasting.tv/liveninjarj 

http://twitcasting.tv/ninjalexrj 

http://twitcasting.tv/f:100000023893127 

http://twitcasting.tv/trilhaecia 

http://oglobo.globo.com/rio/amarildo-pms-se-apresentam-apos-ter-prisao-decretada-pela-justica-10257360
http://oglobo.globo.com/rio/amarildo-pms-se-apresentam-apos-ter-prisao-decretada-pela-justica-10257360
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-10-04/nenhum-pm-foi-punido-por-abuso-em-protestos-no-rio.html?fb_action_ids=446879952094439&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22446879952094439%22%3A547045702032241%7D&action_type_map=%7B%22446879952094439%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-10-04/nenhum-pm-foi-punido-por-abuso-em-protestos-no-rio.html?fb_action_ids=446879952094439&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22446879952094439%22%3A547045702032241%7D&action_type_map=%7B%22446879952094439%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-10-04/nenhum-pm-foi-punido-por-abuso-em-protestos-no-rio.html?fb_action_ids=446879952094439&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22446879952094439%22%3A547045702032241%7D&action_type_map=%7B%22446879952094439%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-10-04/nenhum-pm-foi-punido-por-abuso-em-protestos-no-rio.html?fb_action_ids=446879952094439&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22446879952094439%22%3A547045702032241%7D&action_type_map=%7B%22446879952094439%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-10-04/nenhum-pm-foi-punido-por-abuso-em-protestos-no-rio.html?fb_action_ids=446879952094439&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22446879952094439%22%3A547045702032241%7D&action_type_map=%7B%22446879952094439%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-10-04/nenhum-pm-foi-punido-por-abuso-em-protestos-no-rio.html?fb_action_ids=446879952094439&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22446879952094439%22%3A547045702032241%7D&action_type_map=%7B%22446879952094439%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://oglobo.globo.com/rio/coordenadora-do-sepe-diz-que-adeptos-da-tatica-black-bloc-ajudaram-professores-10258008
http://oglobo.globo.com/rio/coordenadora-do-sepe-diz-que-adeptos-da-tatica-black-bloc-ajudaram-professores-10258008
http://www.youtube.com/watch?v=Ez5MSn0qnO0
http://oglobo.globo.com/rio/cronica-da-violencia-os-black-blocs-provocaram-policia-10288673
http://oglobo.globo.com/rio/cronica-da-violencia-os-black-blocs-provocaram-policia-10288673
http://www.youtube.com/watch?v=Md589dwbM4w
http://twitcasting.tv/dricaninja
http://twitcasting.tv/tucaninjarj
http://twitcasting.tv/ricardo_gama
http://twitcasting.tv/vidblogvidigal
http://twitcasting.tv/woodydudu
http://twitcasting.tv/liveninjarj
http://twitcasting.tv/ninjalexrj
http://twitcasting.tv/f:100000023893127
http://twitcasting.tv/trilhaecia
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http://twitcasting.tv/midianinja_rj 

http://twitcasting.tv/olhodarua1 

http://twitcasting.tv/midianarua1 

http://twitcasting.tv/mudabrasilrj 

http://twitcasting.tv/sepeaovivo 

http://twitcasting.tv/sepeaovivo2 

http://twitcasting.tv/operacaoninja 

http://twitcasting.tv/olho_suburbano 

http://twitcasting.tv/sepeaovivo 

http://twitcasting.tv/baixadaninja 

http://twitcasting.tv/poesianinjarj 

Em função da violência cometida pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, desta vez 

contra professores em greve, o Conselho Federal da OAB e a Seccional 

organizam um ato público de repúdio à truculência policial.  

 

9 de outubro 

Manifestação dos professores no Centro: 

http://oglobo.globo.com/rio/manifestacao-de-professores-fecha-pistas-da-

presidente-vargas-10310640 

Editorial do Globo: “Vandalismo ultrapassou os limites.” 

Professores agradecem a Black Blocs: 

http://oglobo.globo.com/rio/professores-agradecem-participacao-de-black-blocs-

nas-manifestacoes-de-segunda-feira-10309964 

 

10 de outubro 

O Globo: “Reunião com professores estaduais para retomar negociação da greve é 

adiada” 

http://oglobo.globo.com/rio/reuniao-com-professores-estaduais-para-retomar-

negociacao-da-greve-adiada-10321346 

 

11 de outubro 

http://oglobo.globo.com/rio/policia-civil-investiga-seis-pessoas-em-operacao-

contra-black-blocs-10333722 

Editorial do Jornal O Globo sobre educação, Black Bloc  e antimeritocracia: 

http://twitcasting.tv/midianinja_rj
http://twitcasting.tv/olhodarua1
http://twitcasting.tv/midianarua1
http://twitcasting.tv/mudabrasilrj
http://twitcasting.tv/sepeaovivo
http://twitcasting.tv/sepeaovivo2
http://twitcasting.tv/operacaoninja
http://twitcasting.tv/olho_suburbano
http://twitcasting.tv/sepeaovivo
http://twitcasting.tv/baixadaninja
http://twitcasting.tv/poesianinjarj
http://oglobo.globo.com/rio/manifestacao-de-professores-fecha-pistas-da-presidente-vargas-10310640
http://oglobo.globo.com/rio/manifestacao-de-professores-fecha-pistas-da-presidente-vargas-10310640
http://oglobo.globo.com/rio/professores-agradecem-participacao-de-black-blocs-nas-manifestacoes-de-segunda-feira-10309964
http://oglobo.globo.com/rio/professores-agradecem-participacao-de-black-blocs-nas-manifestacoes-de-segunda-feira-10309964
http://oglobo.globo.com/rio/reuniao-com-professores-estaduais-para-retomar-negociacao-da-greve-adiada-10321346
http://oglobo.globo.com/rio/reuniao-com-professores-estaduais-para-retomar-negociacao-da-greve-adiada-10321346
http://oglobo.globo.com/rio/policia-civil-investiga-seis-pessoas-em-operacao-contra-black-blocs-10333722
http://oglobo.globo.com/rio/policia-civil-investiga-seis-pessoas-em-operacao-contra-black-blocs-10333722
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http://oglobo.globo.com/opiniao/educacao-nao-rima-com-black-bloc-

antimeritocracia-10329802 

Policiais civis realizam operação para identificar suspeitos de praticar atos de 

vandalismo durante protestos no Rio. A ação da Delegacia de Repressão aos Crimes 

de Informática (DRCI) começou pela manhã; até às 16h, nove pessoas tinham sido 

levadas para prestar esclarecimentos e liberadas. A polícia vai pedir a quebra de sigilo 

telefônico e de informática dos suspeitos. 

 

14 de outubro 

Amarildo torturado dentro de UPP: 

http://oglobo.globo.com/rio/depoimento-de-pm-diz-que-amarildo-sofreu-tortura-

dentro-de-upp-10364411 

15 de outubro 

http://oglobo.globo.com/rio/policia-civil-27-sao-autuados-em-nova-lei-de-

organizacao-criminosa-10389531 

208 detidos em cerco da policia na Cinelândia; um jovem é baleado, 70 são 

presos. 

Vídeo no Vimeo sobre a manifestação do dia 15: 

http://vimeo.com/77061094 

Relato Coletivo Vinhetando: 

http://vinhetando.blogspot.com.br/2013/10/um-tom-acima-na-repressao.html 

Globonews: momento em que a PM destrói o OcupaCâmara: 

http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/t/todos-os-videos/v/dezenas-de-pms-

tentam-encerrar-protesto-proximo-a-camara-de-vereadores-do-rio/2891086/ 

Retirada do OcupaCâmara: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RM_6F2Qu41E 

Black Blocs botam PM pra correr (A Nova Democracia): 

http://www.youtube.com/watch?v=1NVLZl9w-TI&feature=youtu.be 

Polícia disparando com munição letal (A Nova Democracia): 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SrEhcOqJHPE 

Outro vídeo de disparo com arma letal: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dxJU88PGi5M 

Imagens do confronto (A Nova Democracia): 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CxssDlwZOjs 

http://oglobo.globo.com/opiniao/educacao-nao-rima-com-black-bloc-antimeritocracia-10329802
http://oglobo.globo.com/opiniao/educacao-nao-rima-com-black-bloc-antimeritocracia-10329802
http://oglobo.globo.com/rio/depoimento-de-pm-diz-que-amarildo-sofreu-tortura-dentro-de-upp-10364411
http://oglobo.globo.com/rio/depoimento-de-pm-diz-que-amarildo-sofreu-tortura-dentro-de-upp-10364411
http://oglobo.globo.com/rio/policia-civil-27-sao-autuados-em-nova-lei-de-organizacao-criminosa-10389531
http://oglobo.globo.com/rio/policia-civil-27-sao-autuados-em-nova-lei-de-organizacao-criminosa-10389531
http://vimeo.com/77061094
http://vinhetando.blogspot.com.br/2013/10/um-tom-acima-na-repressao.html
http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/t/todos-os-videos/v/dezenas-de-pms-tentam-encerrar-protesto-proximo-a-camara-de-vereadores-do-rio/2891086/
http://g1.globo.com/videos/rio-de-janeiro/t/todos-os-videos/v/dezenas-de-pms-tentam-encerrar-protesto-proximo-a-camara-de-vereadores-do-rio/2891086/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RM_6F2Qu41E
http://www.youtube.com/watch?v=1NVLZl9w-TI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SrEhcOqJHPE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dxJU88PGi5M
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CxssDlwZOjs
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PM forja flagrante de pedra: 

http://www.youtube.com/watch?v=p4t-vX9Aa0Y 

Policial carioca fala para a câmera: “Estamos em guerra; eu gosto de bandido, 

porque ele atira em mim e eu atiro de volta” 

http://www.youtube.com/watch?v=VtAx2V5yFww 

Relato do protesto dos professores (Matias Maxx, na Vice): 

http://www.vice.com/pt_br/read/protesto-dia-dos-professores-black-bloc-rio-de-

janeiro 

Apologia à violência nas redes sociais pode ser crime: 

http://oglobo.globo.com/rio/apologia-atos-de-violencia-nas-redes-sociais-pode-

ser-considerada-crime-diz-delegado-10371901 

 

16 de outubro 

Ato Contra Terrorismo de estado – Cinelândia. 

Vídeo de menina explicando a prisão de manifestantes (A Nova Democracia): 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8jljnMm4j8o 

Pesquisador é detido durante manifestação do dia 15: 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/33883 

 

17 de outubro: 

Protesto de alunos da PUC fecha Lagoa-Barra. 

Luiz Eduardo Soares fala ao governador Sérgio Cabral: 

http://www.luizeduardosoares.com/?portfolio=mensagem-ao-governador-sergio-

cabral 

Capa do Globo: “Crime e castigo. Lei mais dura leva 70 vândalos para presídios.” 

Editorial do Estadão: “A policia no caminho certo” 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-policia-no-caminho-certo-

,1086648,0.htm 

 

20 de outubro 

Surgem notícias de conflitos internos na redação do Globo: 

https://coleguinhas.wordpress.com/2013/10/20/mal-estar-no-globo-as-

manifestacoes-chegam-a-redacao/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=p4t-vX9Aa0Y
http://www.youtube.com/watch?v=VtAx2V5yFww
http://www.vice.com/pt_br/read/protesto-dia-dos-professores-black-bloc-rio-de-janeiro
http://www.vice.com/pt_br/read/protesto-dia-dos-professores-black-bloc-rio-de-janeiro
http://oglobo.globo.com/rio/apologia-atos-de-violencia-nas-redes-sociais-pode-ser-considerada-crime-diz-delegado-10371901
http://oglobo.globo.com/rio/apologia-atos-de-violencia-nas-redes-sociais-pode-ser-considerada-crime-diz-delegado-10371901
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8jljnMm4j8o
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/33883
http://www.luizeduardosoares.com/?portfolio=mensagem-ao-governador-sergio-cabral
http://www.luizeduardosoares.com/?portfolio=mensagem-ao-governador-sergio-cabral
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-policia-no-caminho-certo-,1086648,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-policia-no-caminho-certo-,1086648,0.htm
https://coleguinhas.wordpress.com/2013/10/20/mal-estar-no-globo-as-manifestacoes-chegam-a-redacao/
https://coleguinhas.wordpress.com/2013/10/20/mal-estar-no-globo-as-manifestacoes-chegam-a-redacao/
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22 de outubro 

Cai na rede vídeo do debate entre o humorista Rafucko e o editor-executivo do 

jornal O Globo, Pedro Doria, realizado no evento YouPix.: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i7WVIJERmmo 

Ainda sobre o mal estar na redação do Globo: 

http://coleguinhas.wordpress.com/2013/10/22/em-email-interno-editor-do-globo-

elogia-cobertura-capa-de-bandido/ 

1
o
 Protesto do MPL em São Paulo; começa a “Semana pelo transporte público”. 

 

23 de outubro 

Ato Público Pela Liberdade de Manifestação no IFCS. 

2
o
 Protesto do MPL em São Paulo. 

 

24 de outubro 

3
o
 Protesto do MPL em São Paulo. 

 

25 de outubro 

Fim da greve dos professores. 

Ato dos educadores contra a rede Globo e a manipulação midiática, em frente a 

sede da emissora. 

Mais de 100 presos em São Paulo após ato contra transporte público. Coronel da 

PM é agredido por manifestantes e vira destaque nos jornais. 

 

26 de outubro 

Twitter de Dilma em solidariedade ao coronel ferido por Black Blocks: “Presto 

minha solidariedade ao coronel da PM Reynaldo Simões Rossi, agredido 

covardemente ontem por um grupo de Black Blocs em SP.” 

30 de Outubro 

O “Ocupa Leblon” retoma acampamento. 

 

31 de Outubro 

Manifestação “Grito da Liberdade” – Centro do Rio. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i7WVIJERmmo
http://coleguinhas.wordpress.com/2013/10/22/em-email-interno-editor-do-globo-elogia-cobertura-capa-de-bandido/
http://coleguinhas.wordpress.com/2013/10/22/em-email-interno-editor-do-globo-elogia-cobertura-capa-de-bandido/
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3 de novembro 

Policias de Rio, São Paulo e Brasília vão somar esforços contra vandalismo. 

http://oglobo.globo.com/pais/governo-federal-rio-sao-paulo-anunciam-acao-

unificada-de-inteligencia-contra-black-blocs-10635356 

 

5 de novembro 

Manifestação na Candelária. 

Globo sobre esforço articulado para identificar manifestantes: 

http://oglobo.globo.com/pais/pf-identifica-130-suspeitos-de-incitar-violencia-

durante-protestos-10686157 

 

7 de novembro 

Dois ativistas permanecem acorrentados ao poste em frente à Câmara de 

Vereadores do Rio de Janeiro, na Cinelândia. Em greve de fome, Hélcio e “Game 

Over” prometem permanecer até a liberdade de dois presos em manifestações, 

Rafael Braga e Jair Seixas, presos no presídio de Bangu. 
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