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Sementes mágicas?

Líder da Igreja Mundial do Reino de Deus vende suposta cura da Covid-19 por R$ 1 mil

O

pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Reino
de Deus, aparece em um vídeo, no YouTube, ofertando
aos fiéis uma semente, parecida com a de um feijão, com
uma mensagem personalizada, como cura da Covid-19,
pelo preço de R$ 1 mil.
“Vou fazer o propósito de
R$ 1 mil para cada um. E muitos que estão me assistindo
também vão fazer de R$ 1 mil.
Outros vão fazer de R$ 500.
De acordo com sua semeadeira”, diz o pastor. O Ministério
Público de São Paulo avalia a
possibilidade de investigação
sobre o caso.

Ainda no vídeo, Valdemiro diz que o fiel irá investir
no “propósito semente ‘Sê
tu uma bênção’”. No vídeo, o
pastor apresenta um suposto

MP de São
Paulo avalia
possibilidade
de abrir
investigação
laudo médico de um paciente curado da Covid-19 após
plantar a semente.
Não é divulgado de qual

planta específica é a semente,
mas o líder da Igreja Mundial
afirma que o slogan do propósito estará estampado na planta ao florescer.
A reportagem encontrou sementes personalizadas sendo
vendidas na internet a R$ 2,20.
O pastor não foi encontrado
para falar sobre o assunto.
Em nota, a Anvisa disse que
“até o momento, não há medicamento aprovado para o tratameto de Covid-19”. E, completou: “O Código Penal traz
em seu artigo 273 a previsão de
penas para o ato de falsificar,
corromper, adulterar ou alterar
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais”.

Morre Daisy Lúcidi
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Atriz e radialista, de 90 anos, foi vítima da Covid-19
A atriz e radialista Daisy
Lúcidi, de 90 anos, morreu
na madrugada de ontem, vítima da Covid-19. Ela estava
internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, desde
o último dia 25 de abril. Recentemente, Cau Mendes, um
dos netos de Daisy, foi às redes
sociais para explicar o estado
de saúde da avó.

“Gostaria, em nome da família, de pedir a todos os amigos e fãs da minha avó, Daisy
Lúcidi, que mandem boas vibrações para que ela consiga
se recuperar dessa terrível
Covid-19. No momento ela
se encontra em estado grave,
mas com situação clínica estável, respirando por aparelhos no CTI do Hospital São
Lucas. Pedimos orações a todos, temos esperança!”, escre-

veu ele no último sábado.
Daisy Lúcidi estreou na
televisão na década de 1960,
na minissérie Nuvem de Fogo
(1963), de Janete Clair, na TV
Rio. Como radialista, ela comandou, durante 46 anos, o
programa Alô, Daisy, na Rádio Nacional.
Daisy Lúcidi foi ainda vereadora e deputada estadual
no Rio de Janeiro. O enterro
do corpo será hoje.

Daisy Lúcidi estava internada desde o último dia 25 de abril

