
A nós, povo brasileiro

Nós Anônimos não somos uma organização ou um grupo de pessoas. Também não somos um grupo de hackers ou de 
piratas da informática. Uma boa definição para nós é que somos uma Consciência Coletiva Online, composta por 
indivíduos diferentes que em determinados tem idéias e objetivos parecidos e se unem para fazer alum tipo de ação, 
dispersando-se logo em seguida.

Mas há alguns casos em que a simples ação pela Internet não basta, por mais bombástica que seja. E esse aumento de 
63% que o congressistas brasileiros concederam a si mesmo se enquadra nesse caso. 

Atualmente, além de seu salário elevado para R$ 26,7 mil, um congressista ainda recebe POR MÊS entre R$ 23 mil e 
R$34 mil para gastos com viagens, correio e telefones e ainda R$ 3.000,00 de “auxílio-moradia”, mesmo que ele more 
em Brasília. Ou seja, CADA congressista  custa ao nossos bolsos entre R$ 52,7 mil e R$ 63,7 mil por mês.

Alegam que estavam sem aumento desde 2007 e precisavam de um reajusta. Um reajuste de 20% acima da inflação 
acumulada? Qual foi o SEU aumento de lá pra cá? Você pode se reunir com seus companheiros ou colegas de trabalho e 
decidirem se querem aumentar seus salários e de quanto vai ser o aumento? Por que eles podem?

E o que podemos fazer diante disso?

O primeiro passo é mostrar a todos o que está acontecendo. Só assim as pessoas tomarão consciência do que os 
políticos aprontam as nossas custas e poderão ficar indignadas. Se todos ficarem indignados e mostrarem que estão 
indignados, os políticos irão perceber e terão que fazer alguma coisa. Não se pode enganar todo mundo o tempo todo.

Temos aqui uma cópia em PDF deste texto. Imprima. Tire cópias. Distribua. Cole em ônibus, metrô, postes, praças. 
“Esqueça” em seu serviço, na sala de aula, no barzinho que frequenta. Coloque nos meio de livros na biblioteca, dos 
panfletos de cantos de sua igreja. 

Copie esse link ou esse post coloque no seu blog, Orkut, Facebook, Twitter, Tumblr, o que for. 

Mostre que existem pessoas indignadas com essa situação e que qualquer um pode se juntar a elas para fazer algo.

Não vamos mais aceitar essa corja parasitando o nosso país.

Nós somos Anônimos.
Nós não perdoamos.
Nós não esquecemos.
Nós estamos em todos os lugares e em lugar nenhum.
Não podemos ser achados.
Não podemos ser combatidos.
Não podemos ser contados e nem nomeados.

Aguardem-nos.

“Nosso nome é Legião, pois somos muitos.” (Mc 5:9)


