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1- Adeptos da intervenção militar participaram de manifestação contra o governo 
2- Militares foram atingidos por raio em Brasília  
 
 
1- Adeptos da intervenção militar participaram de manifestação contra o governo  
Segundo os periódicos Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, manifestações 
contra o governo da presidenta da República, Dilma Rousseff, com a adesão de um 
segmento que apoia a intervenção militar, aconteceram no dia 15/03/15 em mais de 
250 munícipios. Os idealizadores do evento salientaram a diferença entre a ideologia 
de cada grupo e afirmaram não haver uma agenda conjunta estabelecida 
anteriormente, apesar de não descartarem a possibilidade de uma ação agregada, 
como afirmou o líder do movimento Vem Pra Rua, Rogério Chequer. De acordo a 
Folha, tanto os membros do Vem Pra Rua como os de outros grupos, no entanto, 
não concordam com os ideais dos grupos que desejam a tomada de poder pelos 
militares, já tendo intervindo anteriormente na participação destes em outras 
manifestações. Apesar disso, os adeptos da intervenção militar, como o grupo 
chamado Legalistas, solicitaram a aderência de simpatizantes da vertente militar, 
pois segundo afirmou o sargento da reserva da Aeronáutica, Tôni Oliveira, "a coisa 
está indo por um caminho que não vejo outra saída". (Folha de S. Paulo – Poder – 
09/03/15; O Estado de S. Paulo – Política – 09/03/15) 
 
 
2- Militares foram atingidos por raio em Brasília  
Segundo os periódicos Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo, 31 militares do 
Batalhão da Guarda Presidencial, localizado no Setor Militar Urbano do Distrito 
Federal, Brasília, ficaram feridos ao serem atingidos por um raio no dia 09/03/15. O 
Exército informou que 26 militares foram levados imediatamente por ambulâncias do 
batalhão ao Hospital das Forças Armadas e ao Hospital Militar da Área e outros 
cinco, que estavam inconscientes e apresentavam dormência no corpo, foram 
levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de 
Base de Brasília e ao Hospital Regional de Taguatinga. O Exército informou que os 
militares não corriam risco de morte e ficaram em observação até receberem alta no 
mesmo dia. (Correio Braziliense – Cidades – 10/03/15; O Estado de S. Paulo – 
Metrópole – 10/03/15) 
 
 
SITES DE REFERÊNCIA 
 
  
Correio Braziliense – www.correioweb.com.br 
Folha de S. Paulo – www.folha.uol.com.br 
O Estado de S. Paulo – www.estadao.com.br 
 

http://www.folha.uol.com.br/
http://www.estadao.com.br/


* Informamos que as colunas opinativas da Folha de S. Paulo e o conteúdo na 
íntegra do Correio Brasiliense e O Estado de S. Paulo não são disponíveis 
gratuitamente na versão online. No entanto, aqueles que tiverem interesse em 
receber as notícias destes jornais utilizadas na produção do Informe Brasil, podem 
solicitá-las a gedes@franca.unesp.br 
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