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É baixaria que fala, né?!
Crivella xinga Doria e, depois, pede desculpas. Governador de São Paulo rebate

O

atual prefeito do Rio e
candidato a reeleição,
Marcelo Crivella (Republicanos), xingou o governador de São Paulo, João
Doria (PSDB), em um evento com filiados ao seu partido
político, na noite de quartafeira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na gravação,
Crivella aparece usando termos homofóbicos e palavras
como “vagabundo”, “safado”
e “mentiroso”.
Uma das pessoas presentes no evento registrou o momento de exaltação e o vídeo
começou a circular nas redes
sociais na noite de quarta-feira. Na ocasião, uma pessoa que
estava no local falou sobre as
organizações sociais (OS) que
atuam na área da saúde e Crivella se exaltou: “Eu entrei na
Justiça contra esses vagabundos. Tinha dinheiro pra pagar aos funcionários, eles pegaram e pagaram fornecedor,
que tinha que pagar dia 10 de
dezembro. E faltou dinheiro.
Todas essas OSs (inaudível)...
Sabe de quem é essa OS de São
Paulo? É do Doria. Veado! Vagabundo!”.
Após a repercussão do vídeo,
Crivella usou as redes sociais para pedir desculpas “pelos exces-
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Divulgação

Reações nas redes sociais
LLAs ofensas de Crivella a Doria
provocaram reações em diversos
níveis. Nas redes sociais uma internauta escreveu: “Como pode
um homem que se diz de Deus
agir dessa forma?”. Houve também quem apoiasse a fala discriminatória do prefeito.
O secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo,
Marco Vinholi (PSDB), atacou o
prefeito do Rio.“O prefeito Marcelo Crivella em sua fala xingando o

Crivella detonou Doria em evento do seu partido na Barra

sos” e ao governador João Doria. “A fala foi um momento de
revolta pela OS reter o salário de
médicos e enfermeiros, mesmo
tendo recebido da prefeitura. Em
tempos de pandemia, isso pode
custar vidas”, afirmou.
Em uma rede social, o governador de São Paulo comentou as declarações de Crivel-

la. “Lamento que o prefeito do
Rio de Janeiro, um pastor que
deveria ser um exemplo, faça
ataques, use palavrões e o preconceito para se referir a um
governador. O prefeito Crivella
se apequena e lamentavelmente encerra seu ciclo de forma
melancólica”, escreveu Doria
no Twitter.

Pesquisa Datafolha: Paes 71% x Crivella 29%
LLA pesquisa Datafolha divulgada ontem aponta Eduardo
Paes (DEM) com 54% das intenções de votos, contra 21%
de Marcelo Crivella (Republicanos) na disputa do segundo
turno pela Prefeitura do Rio.
Brancos ou nulos representam 22% e não sabem, 3%. Se
forem levados em considera-

ção apenas os votos válidos, a
vantagem do ex-prefeito aumenta: 71% x 29%.
O levantamento também
perguntou aos entrevistados se
eles estariam dispostos a mudar o voto. A maioria (88%)
disse que já está totalmente
decidida, enquanto 12% ainda podem mudar.

A pesquisa, encomendada
pela TV Globo e pelo jornal
Folha de S. Paulo, foi realizada
nos dias 17 e 18 de novembro e
ouviu 1.064 eleitores da cidade.
A margem de erro é de 3% para
mais ou para menos e o número de registro na Justiça Eleitoral é RJ-00503/2020. O nível de
confiança é de 95%.

governador João Doria escancara
o pior de uma entressafra de políticos que envergonha nossa nação.
A boa notícia é que esse ciclo está
chegando ao fim”, declarou.
A missionária Ivaneuma Lima
se disse constrangida ao ver o vídeo nas redes sociais.“A falta de decoro de Crivella, afinal ele representa uma parcela de evangélicos,
faz com que as pessoas acreditem
que todos os‘crentes’são desta forma. Uma vergonha”, afirmou.

