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EUFORIA VIRTUAl 

Prisão é comemorada 
com memes nas redes sociais 

V~ItONI"" JlA.~ER H OANI.LG" ..... "" 
opois@ot!lobo.com.b, 

A 
reaçAo na Internet à prid" de 

Edua rdo Cu nha foi euf6r ica. 
Pouco depois da. primeiras notí· 
cla. sob ... a detenção terem si~o 

divulgadas. o nOme do ex·depu rado já fi· 
gurava entre 0$ auuoto, mal. comen .. · 
do. nO Twluer, talUo no Brasil, co· 
mo no mundo. 

o número de mençõe~ a Cunha ultrapaSiou 
os 111 mn, segundo Ic""n,nmenll) d. Dlrcto
ria de An~li,e em PoUrJcas Públlus da r ... nda
çlio Gelulio Vargas (DAPPIFGV). U Moro leve 
26)1 mil c lt.çl">cs. A. h.shlag. nunhanou
deia. _cunhapreso e _delatacunha ro,am "lgu
m'~ das mai. compartilhadas sobre ° rema_ 

O. usuá . lo! t8mb~m .e dlve rtl , am ,e.ga_ 
lando men"'4len. amiga. do poli.ico no Twit-

Segundo dados da rede "",Ia!. o 
h",á rlo com li ma ior número de 
mensagens ",,".das com relação" 
plido foi jU5Iament" por volra de 
13h30m, quandO a~ primeiras jnfor· 
maÇÔl" começaram. circulo ,. ·Cu· 
nha" chegou ao topO dos aUun'O • 
mundiais. COm lnal~ de 200 mU t"r· 
re. ,ob re ° ... unto, a esmagado , . 
maioria de comemo,açjo. O nOme 
do j"lz Sérgio Muro e da cidade de 
R ••• m. tamhém entro,.m na IIsla. 

itIA ... 
WIS 

le r. Cunha - qu e ulm"" •• ede sodal 
para rebater acusaçl">es e aTé pa,. co
menla. jogllS do seu lime, <> Flamengo 
- viu f.ues dITas por ele, COmO "eiS. 
b.llha nte aç!o pollc!a l é I) melhor 
exemplo do caminho a le, seguido' e 
"que juizinh<> . uim: se.em ui. d •• fo
,a de con'C~lO, ganhando novo slgnl
flc.do • parti' do que oco rreu ontem. 

No deco.re. do di., quem paiSOU a 
chama r .,c nçAo fo! Lucas V3lença, 
um dos age ntes fedNal. q"e cond,, · 
zlram o ex-deputado fede,al t prido 
em Cu,l rlba . • 
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