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Crivella, Freixo 
e Pedro Paulo 
dominam debate 
nas redes sociais 
Três primeiros nas pesquisas 
protagonizam os momentos 
mais repercutidos, aponta FGV 

VUO'''CA flAJ<u 
•• 'onicu ..... ~tw 

o ~ de lndtlinlçjo polfll_ 
co na eleiç.lo pa", a prefeitura 
do Rio t ra nsformou o !lh lmo 
debate do primeiro turno em 
um do. mais agltadl>! da cam· 
panha eleitoral nAosó nos "ru· 
<1;0. da IV Globo. oorno nas re· 
des soda I •. Do embate ent re 
candidato. na !lllI ma qu lnra. 
fma, $e des\aCa1am os três cano 
d ldat01 mais bem colocados 
""" pcsqul .... " Man:elo Crivda 
(PIW), Marcelo Freixo (PSQL) e 
POOro I'llulo (PMDB). O """me
dcbIsm est~ presente nl>! ufs 
momeml>! mals "'~_ 
cuddo$ na Imernet. 

O levamamento i da 
Diretoria de Ar1JJi$e de 
Polhlcas PlIb Ucas da 
Faculdode GenlJlo varo 

do prefeitu Eduardo Pa ... du
fIInte enlregl' de uma casa no 
Morro da nabil<'lnla, 

Para Natalia Maciel, clenll$' . 
poUdca da IJAPP· FCV, tanto '" 
..... OOt ... ao vfvoquamoa reper
cussão desses momentOS nas 
redes são rellcxos de dois cená· 
riOI d ... ,a eleição: de um lado, 
Marcelo O l.ella. IIder Isolado 
nas pesquisa. de Intenção de 
VOtO, ataca Pe<lro Paulo para 
evita' o enfremamento, no ..,_ 
gundo lurno, «Im a m~quin. 
do govt'mo de I'lles, De ouuo, 
Marcelo Freixo, que aposUl to· 
das.., fichai paraiUp63f Pedro 
Paulo e dIsputar a prefeitura 

com CrlvoUa em um 
oeguooo pleito. 

gas (DAPP·FGV). A Ih'TERIWJTAS 
InSlllulç.io an~ llsou to· ... """ 

COMf~TOS 
d u a$ post.gens pu· 
bli= feitas no Twlue~ 

Foi da disputa voto a 
valo ~ntrc l'o)<ho Paulo 
e Freixo que saiu OrnO· 
memo n.a1s comenUl· 
do do debate nas redes 
sociais: . troca de acuo 
saçOes envolvendo vf · 
ol~ncl. contra a mu· 
lher no terceiro bloco 
doprcgrama. Enquan_ 
To Frel, o «,lembrou. 
denUnciaoontra opee
me<lebis\a (arquivada 
pelo STF). Pedro Paulo 

no r.""book e no Ins· 
tagram. a1im de man_ 
çOO em fórunoeblogs, 
nO pedodo ent re h 
22h30 de qulnta·feira e 

oo ... rr ... - .. ........ ~ 
= , ... 

21!. da manhi de Se>lla. -No termllmetro da Intcrnc~ 
duas discu •• óeo . nt", o pu· 
medebista e CriveJla tiveram 
de51aquc. A prlmel r. delu, 
q uando o candida to d o pRD 
parodiou a mlloles "Canoman· 
re: de Ivan Uns, para alfinetar 
Pedro Paulo e $eUS co«.llpo
n:lrlOL Como r~po,;\a, O ""n_ 
dld3to de F..duftrdo Paes lem_ 
brou da . S$Od açlo de Crivell~ 
oom a famOla Garotinho. A se· 
gunda OOOITCU quando Cr1vel_ 
la r.lembrou o pol~m1oo vfdeo 

citou o caso de "" .• ...,$0(>1" de 
I'frixo condenado prio Lei Ma_ 
ria da Penha (que o candldato 
do PSOI. alega ler e.onerado), 
A discuMio entre el", chegou a 
ter mals de 3,3 mil publ!eaç6cs 
por minuto. 

Talvez por cont. d isso, Frei· 
xo e Ped ro Paulo aca baram 
ocupando a' dua, prlme iras 
oolDC.ações e,,1re os candidalO$ 
mais dtados pelos Imernam", 
duronte" debole. O c&ndldalO 
do !':SOL teve 52.473 menç6c$ 
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·Os candidatos não 
trazem propostas 
para combate 
e prevenção 
da dengue, por 
exemplo. e as 
pessoas também 
não se queixam
"",laIkI Mac'-I 
Cientista palltlca d. FGV 
tobte balxl c~~ i SliHM 

~ seu nomt, cnquanlo o pee. 
medeb lsta apa receu com 
5 1.809. Nalalla Maclel lcmbna 
que. mcn,uraçAo nAo Indla 
.., as mençõel roram feito, em 
um oomu to plMl! .... ou ne~.· 
tlvo. Ela ",",,-lia que, enql. anrn 
o c.nd ld' lo do i'SOL pouul 
urna m llhtncla ,m llne m i l. 

."lIljl \la, ai chaçr..:. I Pe<!rn 
Pau lo nlo Indlum moblllu
çio de campanha, m;lS podem 
U ' rene~o do movlmenlO de 
,,*Içto 100 clndldo!o: 

- O movimento feml nl"a, 
trem 1."-",, da campanha. " vi_ 
nhlcam Iq~tIoodo·"k>_ 
te em a •• euo. de mulhe',,~ 
1_ pode ter I _ COm OI pI _ 
COI que I","I<'~. 

lAIlDf: • IJOUCO alADA 
f.n""OI '~ teeunonça teor_ 
rupçlo Ii'.'tn.m rnaIordemque. 
com 5.072 e U65 mtI>Ç6eI..s-
1>«, lva"'tn,e. Na ,"'lhe de 
Nllana )'l ac~I,. conjunlu ra 
~tIca n:tdcma! e a pc.'IcepçIo 
de: IrutgUflnça Cntr. OIlnlCl" · 
..... ,,.. doo ddado podem lU Ie _ 
.'fo(Io, lua.. !la d~tr.I "". 
"'_100 obo;ervar q .... SaÓ<Je foi 
apenas o quinto lóplco de mal· 
or oepen:ullio nu ~: 
- o. CUldklatOl nao W !!lo 

I~'" (1<OpoJ' ''' Imeres...m .. 
I»r& O combate e pr~ da 
cler>gUC, por caemplo. como 8. 
peucI, Il mMm nlo.e quel. 
xam Com ,elaçlio I Isso. A gente 
nau ~l.:I em mOmento de pico 
~I dcw:nça, mu " lO podemo. 
etQU«tr que hou." wna epide
nu. e ~ 1JIVI"iwI que ela .'Ol!e. • 

OUEM BOMBOU NAS REDES 
PRINCIPAIS ClTIoÇÓ[S DURANTE OCSAl E NA 'N GLD80 
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