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Exercício de internacional com pivot 

Pivot: O concerto de Lady Gaga na Indonésia, foi cancelado por 

razões de segurança. Depois de preocupações com a segurança 

da audiência e pressões de activistas islâmicos, o governo e a 

polícia chegaram a um consenso com o manager da cantora. 

Era já a três de Junho, que a cantora norte-americana iria atuar 

em Jakarta, capital da Indonésia, mas devido a ameaças por 

parte dos extremistaS islâmicos,o concerto acabou por ser 

cancelado. 

Em conferência de imprensa, o presidente da Big Daddy Live 

Concert, Michael Rusli afirmou que a decisão por parte da 

equipa de Gaga apenas tem a ver com questões de segurança 

da cantora e dos presentes. 

Soundbite 3 : “Lady Gaga’s(….) concern of personnal side”. 

No entanto, Rusli disse ainda que também o governo Indonésio 

esperava ter a situação controlada, algo que não se verificou 

quando a polícia local se recusou a permitir o concerto tão 

esperado. 

Soundbite 5: “I think(…)in Indonesia itself”. 

Salim Alatas, porta-voz da Frente Defensora Islâmica (FDI), 

considera o estilo e ideais defendidos pela artista como 

“perigosos”. 

Num país onde 90% da população é Islâmica, as actuações de 

Lady Gaga parecem não convencer os mais extremistas, que 

chegaram  mesmo a exigir o cancelamento da actuação já no 

próximo mês. 

Já os fãs de Lady Gaga mostraram-se desapontados com o 

sucedido, depois de muitas horas a ensaiar as coreografias 

típicas de Gaga, e terem bilhetes já comprados. 

 

Sounbite 9: “I(…)excited.(…) I bought ticket already”. 

Com mais de 40.000 bilhetes à venda, e preços a partir dos 40 

euros, resta aos fãs indonésios esperarem por uma nova 

oportunidade de ver a exuberante Lady Gaga ao vivo. 
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