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Eleitores de Biden dançam ‘Baile de favela’
Norte-americanos se divertem em protesto a favor do candidato à presidência dos Estados Unidos e vídeo viraliza

E

m um vídeo que viralizou na internet, na
tarde de ontem, norte
-americanos apareceram dançando ‘Baile de favela’ durante um protesto a favor do candidato à presidência dos Estados Unidos Joe
Biden, e pela contagem de
todos os votos nas eleições do
país. Nas imagens compartilhadas pelo brasileiro Renê
Silva e gravadas pela jornalista Heloisa Villela, norte-americanos se divertem ao som
do funk do Mc João.
O vídeo foi gravado durante um ato que ocorria na
Filadélfia, que fica no estado
da Pensilvânia. No estado,
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o candidato Biden liderava
o número de votos contra o
atual presidente dos EUA,
Donald Trump. O estado é
um dos decisivos para descobrir quem será o próximo
presidente do país.
“Consegue ouvir isso? Baile
Favela na festa aqui, em português?”, disse a jornalista enquanto gravava o vídeo.
Nas redes, internautas
brincaram e criaram memes
com o vídeo. Uma delas escreveu “Biden de favela” e outra “O Brasil fornece meme,
funk, sistema eleitoral veloz,
sus, feijoada... Sinceramente
quem são os EUA??”.
Um porta-voz de Joe Bi-

den, o candidato democrata à
Casa Branca, ameaçou ontem
“expulsar” Donald Trump da
Casa Branca se o atual presidente dos Estados Unidos
se recusar a admitir a derrota, um resultado que parece
cada vez mais provável.
Joe Biden, 77 anos, está praticamente com um pé na Casa
Branca depois de assumir a liderança na contagem de votos
no principal estado-chave da
Pensilvânia, mas Trump parecia determinado a contestar o
veredicto nas urnas.
“Os americanos decidirão o
resultado desta eleição”, disse
o porta-voz de Biden, Andrew
Bates. “E as autoridades dos

EUA são perfeitamente capazes de expulsar intrusos da
Casa Branca”, acrescentou.
Em uma contagem lenta, a
tendência se inverteu no início da manhã na Pensilvânia:
o ex-vice-presidente democrata está agora à frente do presidente republicano por uma
pequena vantagem.
Se o ex-vice-presidente
de Barack Obama vencer na
Pensilvânia, ele se tornará
o 46º presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro, independentemente do
resultado da contagem nos
demais estados.
Com informações da AFP

‘Trump não é a pessoa mais importante’ Presidente eleito da
‘É Deus sempre
acima de tudo’,
completou
Bolsonaro
>>Brasília

O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, em Santa
Catarina, que os acontecimentos fora do País interessam “para cada um de nós”
no Brasil. Durante evento de
formatura da Polícia Rodoviária Federal, em Florianó-
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polis, o presidente também
voltou a falar em “preferências” na eleição americana.
“O momento do Brasil ainda é difícil. Assistimos à política externa. Temos nossas
preferências e o que acontece lá fora interessa para cada
um de nós aqui dentro”, disse. Para os novos formandos
da PRF, Bolsonaro mencionou Deus e a necessidade de
ter humildade mais de uma
vez. Ele citou ainda o presidente norte-americano, Donald Trump, para quem torce pela reeleição. Bolsonaro

disse que o chefe de Estado
americano não é a pessoa
mais importante do mundo,
mas sim Deus.
“Em certos momentos, somente uma coisa nos encoraja e nos fortalece. É Deus
sempre acima de tudo”, disse. “Eu não sou a pessoa mais
importante do Brasil, assim
como (Donald) Trump não é
a pessoa mais importante do
mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus”, declarou.
Bolsonaro cita Donald Trump

Estadão Conteúdo

Bolívia sofre atentado
>>La Paz

O comitê do presidente eleito da Bolívia, Luis
Arce, foi alvo de um atentado na noite de quintafeira, afirmou o o porta-voz do Movimento ao
Socialismo (MAS), Sebastián Michel, à imprensa
boliviana.
“Há poucos minutos,
fomos vítimas de um ataque de um grupo que deixou uma banana de dina-

mite na Casa de Campanha,
onde nosso presidente eleito, Luis Arce, se reunia. Estamos muito preocupados
com o que está acontecendo”,
afirmou ele.
Arce foi ministro de Evo
Morales e é tido como “pupilo” político do ex-presidente
no país.
Não há informações de feridos ou danos ao prédio. A
polícia não havia se pronunciado e também não havia
informações sobre suspeitos.

